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املستخلص
هذا الدحث بعطواف :قاب ة (كتماف العلم للمصلحة الشربية
الراجحة).
قاب ة (كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة) عن القواب
الطص الشربي بلى ابتدارها ،كجرل بليها بمل
الفقهية ا٢تاعة اليت دؿ ٌ
الفقهاء ُب أبواب عتع دة ،كعع هذا مل تفرد بال راسة.
كعن هطا جاء هذا الدحث سإبراز هذه القاب ة؛ فاشتمل بلى
تعريف القاب ة كالتأصيل باألدلة الشربية بلى عشركبيتها كجرياف
العمل ّٔا ،كبياف ضوابط استعما٢تاٍ ،ب ختم بإبراز بعض تيديقاهتا ُب
شىت األبواب الفقهية.
الكلمات المفتاحية :القاب ة الفقهية ،كتماف العلم ،ا١تصلحة
الشربية.
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ٔ – الجزء األوؿٜٓ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد
Abstract
The rule of „knowledge concealment for a
preponderant lawful interest‟ is one of the most important
jurisprudential rules that the legal text indicates and that
jurists have been using in many sections. However ،this
rule has not been elucidated in a dedicated research work.
Hence ،this research comes to fill this gap. It
includes the definition of the rule and the demonstration of
its legitimacy through the legal proofs and its recurrent
use ،the statement of its use requirements ،and then
highlights some of its applications in various sections of
jurisprudence.
Keywords: jurisprudential rule
،knowledge
concealment ،lawful interest.
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املقدمة:
اٟتم هلل ،كالصماة كالسماـ بلى رسوؿ اهلل كبلى آله كصحده
كعن كااله ،كبع :
دراسة القواب الفقهية عن األ٫تية ٔتكاف؛ ذلك أهنا ٕتمع عا
تفرؽ عن فركع الفقه ُب شىت األبواب ،كق ظهرت بواكَت هذا العلم
عطذ فجر اسإسماـ األكؿ ،كحصلت العطاية به عن قدل الفقهاء ،كعن هطا
جاء هذا الدحث ُب سياؽ خ عة الفقه اسإسماعي بضدط قاب ة فقهية
٢تا آثارها ُب كاقع نعيش فيه ٖت يات كععوقات يرقق بعضها بعضها؛
فمن ا١تعلوـ أف اهلل تعاىل بعث رسوله  إىل الطاس بشَتا كنذيرا كدابيا
إىل اهلل بإذنه كسراجا عطَتا ،كحصر كظيفته الكربل ُب تدليغ ال ين؛
فقاؿ  : ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
[ا١تائ ة.]ٗٗ :
كش د إ٬تاب الدماغ ُب حقه؛ فخاطده اهلل  بقوله  :ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ

ﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ [ ا١تائ ة.]ٕٔ :
كهذا ا٠تياب ا١توجه إىل الرسوؿ ٨ تن تدع له فيه؛ قاؿ
القرطيب " :كهذا تأديب للطيب  ،كتأديب ٟتملة العلم عن أعته أال
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يكتموا شيئا عن أعر شريعته "(ُ).
كهو عا تشه له السطة ففي ح يث ىبٍد ً اللًَّه بٍ ًن ىب ٍم ورك رضي
اهلل بطهما أ َّ
اؿ« :بَػلّْغُوا َعنّْي َول َْو آيَ ًة،
صلَّى اهللي ىبلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم ،قى ى
ىف الطً َّ
َّيب ى
ِ ِ ِ
ب َعلَ َّي ُمتَػ َع ّْم ًدا،
يل َوالَ َح َر َجَ ،وَم ْن َك َذ َ
َو َح ّْدثُوا َع ْن بَني إ ْس َرائ َ
فَػلْيَتَبَػ َّوأْ َم ْق َع َد ُه ِم َن النَّا ِر»(ِ).
بي أف الطاظر ُب سَتة الرسوؿ  ال ٗتيئ بيطه ب كله بن
التدليغ إىل الكتماف ُب بعض األحكاـ ١تقتضيات خاصة بذلك؛ كهو عا
نلحظه ُب ت صرفات فقهاء الصحابة فمن جاء بع هم ،إىل درجة ٛتلتٍت
أف أب ها قاب ة فقهية ،أيىر ىاها بط الفقهاء عقررة كععلوعة نظرا،
كعسلوكة بمما كتيديقا ،غَت أهنم مل يطصوا بلى تسميتها ،كهو عا ح ا
يب إىل اختيار هذا ا١توضوع لديانه ككشف غيائه ،عن خماؿ هذا
الدحث ا١توسوـ بعطواف:
قاعدة كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة
 -دراسة فقهية تأصيلية تيديقية –

(ُ) ػ القرطيب " ،تفسَت القرطيب ".ِِْ :ٔ ،
(ِ) ػ ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم.ُّْٔ :
- ٜٔٚ -
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أهنية البخح:
يكتسب ا١توضوع أ٫تيته عن ب ة نواحي:
 أ٫تية عوضوع بلم القواب الفقهية ُب ح ذاته.
 إثراء عوسوبة القواب الفقهية بقاب ة فقهية ج ي ة.
 إقاعة ال ليل بلى عشركبية قاب ة الكتماف للمصلحة
الشربية الراجحة.
 بياف ضوابط القاب ة كنياؽ تفعيلها.
ٚ تع أبرز التيديقات الفقهية عن أبواب الفقه ا١تشهورة ا١تدطية
بلى هذه القاب ة.
 إبراز اندطاء بعض الطوازؿ ا١تعاصرة بلى هذه القاب ة.
 تزكي ال باة كا١تصلحُت ٔتا يش أزرهم ُب غمار دبوهتهم
اسإصماحية.
إشكالية البحث:
تقرر بط أكثر الطاس أف كتماف العلم جرـ بظيم؛ فهل يكوف
كتماف العلم عشركبا أحيانا ،ناهيك أف يكوف قاب ة فقهية بط
ا١تصلحة الشربية الراجحة؟
كلإلجابة بلى هذا التساؤؿ ،سطدحث ٜتسة سؤاالت عهمات،
كهي:
 هل كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة عشركع؟
- ٜٔٛ -
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 كهل يرقى أف يكوف قاب ة فقهية؟
 عا هي األدلة بلى حجية هذه القاب ة الفقهية؟
 عا هي ضوابط القاب ة؟  ،كعا هو نياؽ تفعيلها؟
 هل ٢تذه القاب ة فركع فقهية عتطوبة تشه البتدارها؟
أىداؼ البحث:
يه ؼ الدحث إىل ٖتقيق األه اؼ اآلتية:
 التأسيس كالتأصيل ٢تذه القاب ة الفقهية اٞت ي ة.
 إثدات ابتدار هذه القاب ة باالحتجاج ٢تا باألدلة ا١تعتربة.
 بياف ضوابيها كنياؽ تفعيلها.
 تتدع الفركع الفقهية ا١تختلفة اليت تشه لتفعيلها ُب تراثطا
الفقهي.
الدراسات السابقة وما يضيفى البخح:
الدحث ّٔذا العطواف كالتح ي السابق غَت ع ركس ألدتة ،كغاية
عا هطالك تعليقات بلى بعض الطصوص أك استيرادات ُب غَت ا١تظاف،
كأكبب عن كتب ُب بعض عتعلقات ا١توضوع هو الشاطيب ،كق أف ت
عطه كزدت عا يسر اهلل تعاىل ٚتعه كرصفه ُب هذا الدحث ،غَت أنه
توج بعض ال راسات ا١تتميزة ا١تفردة ،كاليت ق يتوهم أهنا تيابق ْتثي،
كحقيق يب أف أقف عع ثماث عطها ،حيث سأذكر كجه اتصا٢تا
ٔتوضوبي؛ ٍب أبُت ُب األخَت عا انفردت بدحثه ،كهذه ال راسات؛ هي:
- ٜٜٔ -
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ُ /أحكاـ الكتماف في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتو
ً
ٍت عؤلفها بأحكاـ الكتماف
المعاصرة للكبيسي :هي رسالة دكتوراه يب ى
عدحث بق ه ُب كتماف العلم ،ص ِٔٗ –
بموعا ،يهمطا عطها
ه
ُّٗ؛ فقرر حرعة الكتماف ،ص ِٔٗ كضوابط هذه اٟترعة ،ص
ِٕٗ – َّّ؛ ٍب درس حكم الكتماف عن حيث األحواؿ ،كانتهى
إىل أنه ت كر بليه األحكاـ ا٠تمسة ،غَت أنه مل يضدط بإحكاـ هذا
التغَت ُب اٟتكم ُب بعض أعثلته ،كبعض عا ذكره ال يي ىسلَّ يم له كال ٮتلو
عن عقاؿ؛ كباٞتملة فمدحثه خرج ٥ترج األحكاـ الفقهية ا١تطوطة ُب
بعضها بأدلتها التفصيلية.
ِ /ما ال يسوغ نشره من العلم الشرعي لعبد المجيد
المنصور :هو عقاؿ بلمي تتدع فيه كاتده ست صور عن العلم الذم ال
يشرع نشره ،كهي( :ا١تتشابه ،عا ال يؤلف عن أخدار الفنت ،عا يقوم
ب بة ،نشر بعض العلم لغَت أهله ،نشر عا له عآالت فاس ة ُب
ا١تستقدل ،عا ق يستغله الظلمة لتربير ظلمهم) ،كهو عتقاطع عع ْتثي
ُب عوضوبه العاـ كهو الكتماف ،بي أنه خما عن الضدط للموضوع عن
زاكية دراسيت؛ فق تطاكؿ هذه الصور بالت ليل كبياف كماـ الفقهاء؛ ٍب
انتهى إىل اٟتكم با١تطع ،كليس هذا عقص م ُب الدحث؛ ألف ه ُب هو
التقعي ٢تذه األحكاـ ا١تتطاثرة ّتمعها ُب نظاـ كاح  ،كإلداسها ثوب
القاب ة الفقهية بكل أركاهنا ا١تتعارؼ بليها.
- ٕٓٓ -
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ّ /فقو كتماف العلم إذا دعت إلى ذلك مصلحة ألبي أويس
الكردي :هو بلى نفس الطسق السابق كإف ٘تيز بطهم بالتطويه ٔتطاط
الكتماف كهو ا١تصلحة الراجحة ،كعع ذلك فلم ٮترج صاحده بن نياؽ
األحكاـ الفقهية ا١تطوطة بأدلتها التفصيلية ،كمل ٬ترد رسالته ١توضوبه
بصفة القاب ة.
هذا ،كٯتكن حصر إضافات ْتثي بلى عا تق ـ باآلٌب:
 ال بوة إىل جعلها قاب ة فقهية.
 حدك عصيلح بلمي للقاب ة.
 الت ليل بلى حجية القاب ة.
 بياف ضوابط تيديق القاب ة.
 تتدع بمل الفقهاء ّٔا ٦تا يشه لتصطيفها قاب ة فقهية.
حدود البحث:
سيعتم الدحث بلى تراثطا ُب التفسَت كشركح اٟت يث
كعصطفات الفقهاء عع االرتكاز بلى عا كتده اسإعاـ الشاطيب؛ ألنٍت
كظفته كدوصلة ْتثية ٞتمع بعض عتعلقات ا١توضوع.
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منوج البخح:
طديعة الدحث تفرض بلى عطهجُت عتمازعُت؛ ك٫تا :ا١تطهج
االستقرائي كا١تطهج التحليلي ،حيث سأبم إىل استقراء عادة الدحث
عن خماؿ التطقيب ُب ا١تصادر األصلية كعظاف ا١تسائل؛ ٍب أخضع
نتائج االستقراء للتحليل؛ كأبتم أساسا بلى الًتكيب بُت بطاصره
ا١تشتتة بغرض تأليف صرح القاب ة؛ لكي أخلص بذلك إىل تقرير
بلمية القاب ة كحجيتها كضوابط تفعيلها ،ك٪تاذج تيديقها.
كلن ٮتلو الدحث عن تقوًن كنق ١تا ترشح لطا عن بملية
االستقراء ،كهو عا يست بيطا إىل اسإفادة عن ا١تطهج الطق م ،كٓتاصة ُب
عدحث ضوابط القاب ة.
هذا عن جهة ا١تطهج العاـ للدحث ،أعا ا١تطهج التفصيلي؛ فق
اتدعت فيه القواب العاعة ا١تتقررة ُب ٗتريج األحاديث كاآلثار ،كالًتقيم،
كشرح الغريب ،كهلم جرا.
خطة البخح:
تطاكلت الدحث عن خماؿ اآلٌب:
عق عة عه ت ّٔا للموضوع؛ ٍب درست القاب ة عن شقُت؛
تأصيلي :برفت فيه هذه القاب ة الفقهية اليت مل أقف بلى عن صطفها
ّٔذا االبتدار؛ كذلك بابتدارها عركدا إضافيا ٍب بابتدارها لقدا؛ ٍب دللت
بلى حجيتها بالطصوص الشربيةٍ ،ب انتهيت إىل بياف ضوابيها.
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أعا الشق التيديقي :فتتدعت تيديقات الفقهاء ٢تذه القاب ة عن
ل ف بصر التابعُت كإىل يوـ الطاس هذا ،كلست حريصا بلى استقراء
ذلك إال بق ر عا أبُت التطوع ُب تيديق القاب ة؛ ألبرز ع ل اتساع
القاب ة كمشو٢تا لكثَت عن أبواب الفقه ،كلكثَت عن ا١تذاهب الفقهية،
كلو كانت عذاهب عط ثرة.
ٍب انتهيت إىل خا٘تة ذكرت فيها أهم الطتائج ،كفيما يلي تفصيل
عا أٚتلطاه ،كباهلل تعاىل نستعُت.
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املبخح األول :تأصيل القاعدة:
ُب هذا ا١تدحث األكؿ سطيرؽ هذه القاب ة عن خماؿ ثماثة
عيالب؛ أك٢تا تعريفها كبياف ععطاها كالثاين أدلتها؛ كالثالث بياف
ضوابيها ،كفيما يلي بإذف اهلل تفصيل ذلك.
املطلب األول :تعزيف القاعدة:
لتعريف هذه القاب ة ال ب عن تعريفها بابتدارين :بابتدارها
عركدا إضافيا؛ ٍب نثٍت بتعريفها بابتدارها لقدا.
الفرع األوؿ :تعريف القاعدة باعتبار التركيب اإلضافي:
بلى ابتدار القاب ة عركدا إضافيا؛ فهي عكونة عن ٜتس كلمات:
أوال :كتماف :يرجع اٞتذر اللغوم للكتماف إىل ععٌت السًت
صحيح
صل
ه
كاسإخفاء ،يقوؿ ابن فارس( " :كتم) الكاؼ كالتاء كا١تيم أ ه
يث ىكتٍمان كًكتمانان؛ قاؿ
كسًت ،عن ذلك ىكتىمت اٟت ى
ي ُّؿ بلى إخفاء ى
اهلل تعاىل :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ[ الطساء ِْ] ،كيقاؿ :ناق هة
كصربان "(ُ).
ىك ه
توـ :ال تىرغيو إذا يركدت ،قيػ َّوةن ى
كبرفه الرازم اصيماحا بقوله " :الكتماف ترؾ إظهار الشيء عع
اٟتاجة إليه ،كحصوؿ ال ابي إىل إظهاره"(ِ).
(ُ) ابن فارس " ،عقاييس اللغة "[ ،عادة :كتم].ُٕٓ :ٓ ،
(ِ) الرازم " ،تفسَت الرازم ". َُْ :ْ ،
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هذا ا١تعٌت االصيماحي أخص عن ا١تعٌت اللغوم؛ ألنه قيػيّْ ى
ٔتسيس اٟتاجة إىل إظهاره؛ فأعا لغة فيطيلق بلى عيلق اسإخفاء.
ثانيا :العلم :العلم ُب اللغة ض اٞتهل ،يقوؿ الفراهي م " :بلم:
ىبلً ىم يػى ٍعلى يم بًلٍمان ،نقيض ىج ًه ىل ،كرجل بماٌعة ،كبماٌـ ،كبليم "(ُ).
كبرؼ اٞترجاين العلم ُب االصيماح؛ فقاؿ " :هو االبتقاد
اٞتازـ ا١تيابق للواقع"(ِ).
كتعريفه هذا فيه حصر العلم ُب القيعيات فقط؛ ُب حُت أنطا ال
٨تصر العلم ُب هذه القاب ة بالقيعيات بل تشمل العلم بطوبيه
القيعي كالظٍت؛ ألنطا عتعد كف شربا بغالب الظن؛ حىت َّ
إف الشارع َّنزله
عطزلة العلم كما ُب قوله تعاىل :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪﲫ ﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲ ﲳ  ....اآلية  [ ا١تمتحطة.]َُ :
فالعلم بإٯتاف ا١تهاجرة عدطاه بلى غلدة الظن الحتماؿ هجرهتا
بقص دنيوم كالزكاج عثما ،كعع هذا ٝتاه القرآف بلما.
ثالثا :المصلحة :ا١تصلحة عص ر عيمي عن فعل صلح ،كيرجع
(ُ) الفراهي م " ،العُت "[ ،عادة :بلم ] ،ُِٓ :ِ ،كانظر :ابن دري ٚ " ،تهرة
اللغة "[ ،عادة :بلم ].ْٖٗ :ِ ،
(ِ) اٞترجاين " ،التعريفات " ،ص ،ُٓٓ :كانظر :ا١تطاكم " ،التوقيف ": ُ ،
ِْٔ.
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جذره اللغوم إىل ععٌت يقابل الفساد؛ يقوؿ ابن فارس( " :صلح)
أصل كاح ه ي ُّؿ بلى ًخماؼ ال ىفساد ،يقاؿ ص يل ىح
الصاد كالماـ كاٟتاء
ه
الشَّيءي يصلي يح صماحان "(ُ).
أعا ا١تصلحة بابتدارها عص را؛ فمعطاها كما ُب ا١تصداح " :كُب
األعر عصلحة أم خَت كاٞتمع ا١تصاحل "(ِ).
فالطاظر ُب هذه التعريفات ي رؾ أف ع ارها بلى ٖتصيل الطفع
كدفع الضرر ،كهذا عا نراه عاثما ُب التعريفات االصيماحية؛ كعن
أعثلها تعريف أيب حاع الغزايل ،حُت قاؿ " :هي بدارة ُب األصل بن
جلب عطفعة أك دفع عضرة "(ّ).
رابعا :الشرعية :الشربية نسدة إىل الشريعة كهي عورد ا١تاء أك
هي نسدة إىل الشرع ،كالشرع هو عص ر عن فعل شرع ،كععطاه تطاكؿ
ع ىشٍرب ان
ع الوا ًريد يى ٍشىر ي
ا١تاء بالفم؛ يقوؿ ابن عطظور ( " :شرع ) ىشىر ى
الشريع ية ُب كماـ العرب
كشركبان تطاكؿ ا١تاءى ًبفيه . . . .كالشٍّْرب ية ك َّ
ي
ىع ٍشىرب ية ا١تاء كهي ىع ٍوًريد الشار ًبة اليت يى ٍشىر يبها الطاس فيشربوف عطها
كيى ٍستىػ يقو ىف  . . . .كالعرب ال تسميها ىشريع نة حىت يكوف ا١تاء بً ِّا
(ُ) ابن فارس " ،عقاييس اللغة "[ ،عادة :صلح].َّّ :ّ ،
(ِ) الفيوعي ،ا١تصداح ا١تطَت[ ،عادة :صلح].ّْٓ :ُ ،
(ّ) الغزايل " ،ا١تستصفى " ،ص.ُْٕ :
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بالر ً
شاء"(ُ).
ال انقياع له كيكوف ظاهران ىععًيطان ال يي ٍسقى ّْ
أعا بن تعريف الشريعة ُب االصيماح؛ فق برفها ا١تطاكم بقوله:
" االئتمار بالتزاـ العدودية "(ِ).
كاالرتداط بُت ا١تعٌت اللغوم كاالصيماحي ظاهر؛ فاسإسماـ هو
عورد شرب العاب ين؛ بشرّٔم عطه ٖتيا قلؤّم كتستقيم حياهتم ،كق
نقل الراغب بن بعض أهل العلم كجها لييفا ُب ارتداط ا١تعٌت
االصيماحي با١تعٌت اللغوم؛ فقاؿ ...." :قاؿ بعضهمٝ :تيت الشريعة
شريعة تشديها بشريعة ا١تاء عن حيث إف عن شرع فيها بلى اٟتقيقة
ا١تص كقة ركم كتيهر ،قاؿ :كأبٍت بالرم عا قاؿ بعض اٟتكماء :كطت
أشرب فما أركل فلما برفت اهلل تعاىل ركيت بما شرب.)ّ(" . . .
خامسا :الراجحة :الراجحة تأنيث راجح ،كالراجح ُب اللغة
الوازف ،ك٢تذا يقاؿ :أرجح ا١تيزاف أم أثقله حىت عاؿ(ْ).
(ُ) ابن عطظور :لساف العرب[ ،عادة :شرع] ،ُٕٓ :ٖ ،كانظر :ابن سي ه" ،
احملكم "[ ،عادة :شرع].ّٔٗ :ُ ،
(ِ) ا١تطاكم " ،التوقيف بلى عهمات التعاريف " ،ص.َِّ :
(ّ) الراغب " ،ا١تفرادت " ،ص.َْٓ :
(ْ) انظر :األزهرم " ،هتذيب اللغة "[ ،عادة :رجح] ،ٖٔ : ْ ،ابن سي ه،
احملكم[ ،عادة :رجح] ،ٕٓ :ّ ،ابن عطظور " ،لساف العرب "[ ،عادة:
رجح].ْْٓ :ِ ،
- ٕٓٚ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

كهذا ا١تعٌت اللغوم حاضر ُب ععٌت القاب ة؛ فليس عرادنا
با١تصلحة إال الراجحة كهي اليت ثقلت بلى غَتها ،كععلوـ أف عدٌت
الشريعة بلى تق ًن أرجح ا١تصاحل حاؿ تعارضها ،كبلى تق ًن ا١تصلحة
الراجحة بلى ا١تفس ة ا١ترجوحة.
الفرع الثاني :تعريف القاعدة باعتبارىا لقبا:
أ١تعت سابقا إىل أف الفقهاء مل يطصوا بلى هذه القاب ة كإف
عارسوها تيديقا ،كب يهي أنٍت لن أقف بلى عن تص ل ٢تذا الشأف؛
كهذا عا استحثٍت إىل إ٬تاد تعريف يوضح عفهوعها ،كق اخًتت أف
أبرفها بقويل:
" ى ي إخفاء بعض العلم عن أكثر الناس أو بعضهم لمدة
زمنية مؤقتة بقصد تحصيل مصلحة شرعية يترجح وقوع ضدىا مع
إظهار العلم ".
فقويل" :هي إخفاء بعض العلم " فيه احًتاز بن شيئُت:
 إخفاء عا ال تعلق له بالعلم عن شؤكف الطاس ا٠تاصة.
 إخفاء كل العلم فهذا ٤تظور إٚتابا.
كقويل " :بن أكثر الطاس أك بعضهم "؛ احًتاز بن كتمه بن
ٚتيع الطاس ذلك أنه عفض إىل كتماف العلم ،كاألصل فيه اٟتظر.
كقويل١" :ت ة زعطية عؤقتة "؛ تقيي لإلباحة بوقت ٤ت كد؛ أعا
كتمانه دائما فغَت عشركع.
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كقويل " :بقص ٖتصيل عصلحة شربية " ،احًتازا عن الكتماف
الذم ال ٭تصل ععه عقصود الشارع.
كقويل " :يًتجح كقوع ض ها عع إظهار العلم "؛ إشارة إىل
عراباة فقه ا١توازنة ال قيقة بُت ا١تصاحل كا١تفاس أك بُت ا١تصاحل فيما
بيطها ٖتريا للصواب ُب إبماؿ القاب ة.
كبتقرير هذا التعريف كبياف ٤تًتزاته نستطتج أف ٢تذه القاب ة الفقهية
صلة كثيقة بدعض القواب الشربية؛ ٩تص بالذكر عطها أربعة ،كهي:
ُ – قاعدة المقاصد :ال جرـ أف ابتدار ا١تصلحة هو ععق
تيديق القاب ة ،ك٢تذا فما غضاضة عن تقرير ارتداطها با١تقاص
الشربية؛ ألف عوجب الكتماف هو عراباة اٟتفاظ بلى ا١تقاص الكلية.
ِ – قاعدة سد الذريعة :رباط القاب ة كثيق بقاب ة س
الذرائع؛ ألف إفشاء العلم ذريعة تس إذا أفضت إىل عفس ة راجحة.
ّ – قاعدة جواز تأخير البياف عن وقت الخطاب إلى وقت
الحاجة ،ومنع تأخير البياف عن وقت الحاجة :تقرر بط احملققُت
جواز تأخَت الدياف بن كقت ا٠تياب إىل كقت اٟتاجة؛ كأٚتعت كلمة
األصوليُت بلى حرعة تأخَت الدياف بن كقت اٟتاجة ،اللهم إال القائلُت
ٔتشركبية التكليف ٔتا ال يياؽ(ُ).
(ُ) انظر :اٞتصاص" ،الفصوؿ" ،ْٕ :ِ ،ا١تازرم" ،إيضاح احملصوؿ"،
ص ،ُِْ :القراُب" ،شرح تطقيح الفصوؿ" ،ص ، ِِٖ :السمعاين،
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كال بماقة ١تطع تأخَت الدياف بن كقت اٟتاجة بقاب ة الدحث،
بسدب كونه كتمانا ٤تظورا لتعلقه باألعة كلها ،أعا ُب قاب ة الكتماف
فإنه عتعلق بدعض األعة أك أكثرها ال كلها.
أع ا تأخَت الدياف بن كقت ا٠تياب إىل كقت اٟتاجة فله نوع
اتصاؿ بالقاب ة ،كالعماقة بيطهما هي العموـ كا٠تصوص ا١تيلق؛ فكل
تأخَت للدياف بن كقت ا٠تياب هو كتماف و
بلم للمصلحة كال بكس،
كتوضيحه أف عفاد القاب ة ا١تذكورة هو جواز تأخَت الدياف بن كقت
خياب ا١تكلف بالفعل إىل كقت كجوب اعتثاؿ الفعل ،أعا ُب قاب ة
الدحث؛ فإف الكتماف أبم؛ فإنه كائن كقت كجوب الفعل با٠تياب
كما يتصور كقت كجوب الفعل.
أضف إليه أف ا١تراد بالقاب ة األكىل هو شخص رسوؿ ؛ ألنه
ا١تخوؿ حصرا بالدياف التشريعي ،كليس لغَته إال نقل الدياف أك االجتهاد
ُب ععرفة كطههٓ ،تماؼ قاب تطا؛ فإف تفعيلها ال ٮتتص بالرسوؿ  بل
يتع ل إىل العلماء عن بع ه.
ْ  -قاعدة درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى :كجه
صلتها ّٔذه القاب ة الفقهية؛ أنطا نكتم بلم عسألة ،كهو عفس ة
"قواطع األدلة" ، ِٗٓ : ُ ،الرازم " ،احملصوؿ" ،ُٖٕ : ّ ،أبو يعلى،
"الع ة" ،ِٕٓ :ّ ،ابن ق اعة" ،ركضة الطاظر" ،ّْٓ :ُ ،الشوكاين" ،
إرشاد الفحوؿ ".َّ :ِ ،
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صغرل؛ لط فع عفس ة بظمى.
كّٔذا يظهر إحكاـ القاب ة كانسجاعها عع قواب الشرع
كعقاص ه ،كهو عا يزي ها قوة كإحكاعا ،كُب ا١تدحث اآلٌب سطحرص
بلى ش أزرها بإبراز حجيتها باألدلة ا١تعتربة.
املطلب الجاني :األدلة الشزعية على ثبوت القاعدة:
دلت األدلة الشربية بلى ابتدار هذه القاب ة ،كٯتكن حصرها
ُب الفركع اآلتية:
الفرع األوؿ :األدلة من القرآف:
مل أقف ُب ح كد ْتثي بمن است ؿ ٢تذه القاب ة عن القرآف؛
كعن خماؿ إنعاـ الطظر ُب كتاب اهلل تعاىل ألفيت بعض الطصوص
القرآنية ال الة بلى عشركبيتها ،كلو عن طرؼ خفي ،كٯتكن حصرها ُب
األدلة اآلتية:
أوال :قاؿ اهلل تعاىل :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭ ﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷ [ ا١تائ ة.]َُُ :
تع دت أقواؿ ا١تفسرين ُب السؤاؿ ا١تطهي بطه ُب اآلية طدقا
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لماختماؼ الوارد ُب أسداب الطزكؿ(ُ)؛ كالذم يهمطا هو كجه داللة
اآلية بلى عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة؛ ذلك أهنا
تقص ى الشارع
دلت بلى ذـ السؤاؿ بن نوع عن العلم؛ هذا العلم َّ
كتمانه لع ـ تضمن تدليغه اسإفضاء إىل ا١تصلحة الشربية ا١تتغياة؛ كبلى
هذا الوجه يستقيم لطا االست الؿ باآلية بلى هذه القاب ة.
ثانيا :قاؿ اهلل بز كجل :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ[ .آؿ بمراف.]ٕ :
ذـ اهلل تعاىل التداع ا١تتشابه دليل بلى عشركبية القاب ة عن
كجهُت:
أك٢تما :أف اهلل تعاىل كتم بلم ا١تتشابه بن بداده ،كاستأثر به
دكهنم ١تصلحة راجحة هو أبلم ّٔا؛ كهذا جريا بلى القوؿ بالوقف بط

قوله تعاىل :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ؛ فلزـ عطه الوقوؼ حيث أكقفطا
الشارع ،كعن ٍب فتكلف الدحث ُب ا١تتشابه خييئة تورد صاحدها
(ُ) انظر :ابن العريب " ،أحكاـ القرآف " ،ُِْ :ِ ،الشاطيب " ،ا١توافقات "،
ُ.ْٓ :
- ٕٕٔ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

ا١تعاطب ،ك٢تذا كرد ُب ح يث أـ ا١تؤعطُت بائشة رضي اهلل بطها َّ
أف
رسوؿ اهلل صلى اهلل بليه كسلم تما هذه اآلية؛ ٍبَّ قاؿ " :إِذَا َرأَيْػتُ ْم
الَّ ِذين يػتَّبِعو َف ما تَ َشابو ِمنْو؛ فَأُولَئِ َ َّ ِ
وى ْم "(ُ).
اح َذ ُر ُ
َ َ ُ َ ََ ُ
ين َس َّمى اللَّوُ فَ ْ
ك الذ َ
كثانيهما :أنه خص نفسه كبداده الراسخُت بعلم ا١تتشابه؛ بطاءن
بلى القوؿ بالوقف بط

قوله  :ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲨ
ﲧ

ﲩﲪ ﲫ ﱠ.
كسدب تعقل الراسخُت للمتشابه هو أهنم ٭تملونه بلى احملكم،
بي أف تعقلهم ١تعطاه ال يديح ٢ت م شربا إثارة الدحث فيه بط عن ال
ع ١تن حاز
ٯتيزه؛ فيفضي كماعهم إىل فتطة الطاس ُب ديطهم؛ كبليه يش ًر ى
هذه الرتدة العلمية أال ٮتوض ُب هذه ا١تتشأّات ،كإف كانت ععقولة
بط ه خشية أف تشوش بلى العاعة ديطهم؛ كبليه يتحرر لطا حكمة
تشريع الكتماف الذم ٖتصل ععه ا١تصلحة الشربية الراجحة.
يقوؿ الشاطيب . . ." :كعن ذلك بلم ا١تتشأّات كالكماـ فيها،
فإف اهلل ذـ عن اتدعها ،فإذا ذكرت كبرضت للكماـ فيها ،فرٔتا أدل
ذلك إىل عا هو عستغٌت بطه .)ِ(" . ..
ثالثا :قاؿ اهلل  ﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ

(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ْْٕٓ :كعسلم " ،صحيح
عسلم " ،رقم.ِٔٔٓ :
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُٕٔ :ٓ ،
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ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ[ الطازبات.]ْْ -ِْ :
كتم اهلل تع اىل بن الطاس بلم السابة ١تصلحة شربية راجحة؛
كهي ٛتل الطاس بلى ا١تساربة إىل ا٠تَت ٥تافة أف تدغتهم القياعة
الكربل ،عن أجل هذا كره سؤا٢تم بن عيقاهتا ،قاؿ الشاطيب " :كقاؿ
تعاىل بع سؤا٢تم بن السابة أيَّاف يعٍرساها :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ 
[الطازبات]ّْ :؛ أم :إف السؤاؿ بن هذا سؤاؿ بما ال يعٍت؛ إذ
( ُ)
يكفي عن بلمها أنه ال ب عطها." . . .
ف لت اآلية بلى عشركبية الكتماف إذا أفضى إىل عصلحة راجحة.
رابعا :قاؿ اهلل  ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ 
اآلية [اسإسراء.]ٖٓ :
اؿ:
صح ُب سدب نزكؿ هذه اآلية ىب ٍن ىبٍد ً اهللً بن عسعود  قى ى
و
ث ،كيهو يعتَّكً هئ ىبلىى ىب ًس و
بىػٍيػطىما أىنىا أ ٍىع ًشي ىع ىع الطً ّْ ً
يب ،إً ٍذ ىعَّر
ى
َّيب ُ ب ىحٍر ى ى
ً
ً
ً
ض يه ٍم لدىػ ٍع و
كح ،فىػ ىقاليوا :ىعا
الر ً
بًطىػ ىف ور ع ىن اٍليىػ يهود ،فىػ ىق ى
وه ىب ًن ُّ
اؿ بىػ ٍع ي
ض :ىسلي ي
و
ً
وه ،فىػ ىق ىاـ إًلىٍي ًه
ىرابى يك ٍم إًلىٍيه ،ىال يى ٍستىػ ٍقدًلي يك ٍم بً ىش ٍيء تىكىٍريهونىيه ،فىػ ىقاليوا :ىسلي ي
َّيب  ،فىػلى ٍم يىػيرَّد ىبلىٍي ًه ىشٍيئنا،
الر ً
كح ،قى ى
ض يه ٍم فى ىسأىلى يه ىب ًن ُّ
بىػ ٍع ي
ت الطً ُّ
ىس ىك ى
اؿ :فىأ ٍ
ً
اؿ:
ت ىع ىك ًاين ،فىػلى َّما نػىىزىؿ الٍ ىو ٍح يي قى ى
وحى إًلىٍي ًه ،قى ى
اؿ :فىػ يق ٍم ي
فىػ ىعل ٍم ي
ت أىن يَّه يي ى
قاؿ اهلل  ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
(ُ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ْٓ :ُ ،
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ﳈﳉ[ اسإسراء.)ُ(" ]ٖٓ :
فأنت ترل أف أهل الكتاب عن اليهود سألوا رسوؿ اهلل  بن
الركح ،ككانت ال كابي تساب بلى اسإجابة ،لرغدته الش ي ة ُب
دبوهتم كإفحاـ ععان هم؛ فطزلت اآلية السابقة اليت دلت بظاهرها بلى
أهنم مل ٬تابوا ،كأف اهلل تعاىل كتم بطهم بلم ذلك لع ـ تعلقه
بالتكليف ،كلو كانت فيه عصلحة لديطه اهلل تعاىل.
يقوؿ الشاطيب . . . ." :كهذا ْتسب الظاهر يفي أهنم
مل ي٬تابوا ،كأف هذا ٦تا ال ي٭تتاج إليه ُب التكليف"(ِ).
كهذا عأخذ اآلية ُب تق يرم ،فإف اهلل  مل ٬تدهم بن
عسألتهم ،ككتمهم بلمها لع ـ تعلق عصلحتهم ّٔذا العلم؛ ف لت
اآلية بلى عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة ،كأنه ليس
كل بلم يذاع.
ك٢تذا بوب ابن حداف بلى اٟت يث السابق بقوله " :ذكر ا٠ترب
ال اؿ بلى إباحة كتماف العامل بعض عا يعلم عن العلم ،إذا بلم أف
قلوب ا١تستمعُت له ال ٖتتمله"(ّ).
(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ُِْٕ :كعسلم " ،صحيح
عسلم " ،رقم.ِْٕٗ :
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ْٗ :ُ ،
(ّ)ػ ابن حداف " ،صحيح ابن حداف ".ِٗٗ :ُ ،
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الفرع الثانػي :األدلة من السنة النبوية:
قدل ذكر األدلة عن السطة ال ب أف نوطئ ٢تذا ا١توضوع بتوطئة
عهمة ،كهي أف الطصوص القرآنية ال الة بلى عشركبية االقت اء بالرسوؿ
 كلزكـ طابته كثَتة؛ كهذه األدلة ا١تتوافرة نكتفي عطها بآية؛ كهي قوله
تعاىل :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ  [ األحزاب] ُِ :؛ فهي دالة بالتضمن
بلى عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة اقت اء بالرسوؿ
؛ ذلك أف اهلل  ال يقره بلى ترؾ الدياف إذا توهم حصوؿ
ا١تصلحة عن ذلك ،كسطضرب ٢تذا ٔتثلُت:
أحدىما :قوؿ اهلل تعاىل :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﲅ

ﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ [ األحزاب.] ّٕ :
خشي رسوؿ اهلل  استغماؿ ا١تطافقُت ٟتادثة نكاحه عن عيلقة
عتدطاه زي بن حارثة ُ ب تشويه ٝتعته كبرقلة دبوته؛ فأخفى عا
أكحى اهلل  إليه ٓتصوص هذا التشريع؛ فجاءت اآلية تعتب بليه
هذا العمل حىت قالت أعطا بائشة رضي اهلل بطها " :ىكلى ٍو ىكا ىف ي٤تى َّم ه
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صلى اهلل بليه كسلم ىك ًا٘تنا ىشٍيئنا ً٦تَّا أينٍ ًزىؿ ىبلىٍي ًه لى ىكتى ىم ىه ًذهً اآليىةى :ﱛ
ﱜﱝ ﱞﱟ ﱠﱡﱢ ﱣﱤ ﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

ﱳ ﱴ[األحزاب آية ّٕ] (ُ).

وثانيهما :عا كرد ُب سدب نزكؿ قوله تعاىل  :ﲅ ﲆ

ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑ ﲒﲓﲔ 
اآلية [ األحزاب.] ّٓ :
فق صح ىب ٍن أىنى و
َّيب صلى اهلل بليه
س  قى ى
اؿ :لى َّما تىػىزَّك ىج الطً ُّ
)
ِ
(
اؿ
ت لى يه أ ُّيـ يسلىٍي وم ىحٍي نسا ًُب تىػ ٍوور ًع ٍن ًح ىج ىارةو؛ فىػ ىق ى
ب أ ٍىه ى ٍ
كسلم ىزيٍػطى ى
اؿ رس ي ً
ع لِي َم ْن
ب فَا ْد ُ
وؿ اللَّه صلى اهلل بليه كسلم « :ا ْذ َى ْ
س :فىػ ىق ى ى ي
أىنى ه
ً
ل َِق ِ
ِِ
يت فى ىج ىعليوا يى ٍ يخليو ىف ىبلىٍي ًه
َ
ت لى يه ىع ٍن لىق ي
ين » .فى ى ىب ٍو ي
يت م َن ال ُْم ْسلم َ
اؿ فً ًيه
َّيب  يى ى يه ىبلىى اليَّ ىع ًاـ فى ى ىبا فً ًيه ىكقى ى
فىػيىأٍ يكليو ىف ىكىٍٮتير يجو ىف ىكىك ى
ض ىع الطً ُّ
ىح ن ا لى ًقيتي يه إًالَّ ىد ىب ٍوتي يه فىأى ىكليوا ىح َّىت ىشدً يعوا
ىعا ىشاءى اللَّ يه أى ٍف يىػ يق ى
وؿ ىكىملٍ أ ىىد ٍع أ ى
كخرجوا كب ًقى طىائًىفةه ًعٍطػهم فىأىطىاليوا بلىي ًه ٍ ً
َّيب صلى اهلل
اٟتى ى
يث فى ىج ىع ىل الطً ُّ
ىٍ
يٍ
ى ىى ي ىى ى
(ُ) ركاه عسلم " ،صحيح عسلم " ،رقم.ُٕٕ :
(ِ) اٟتيس طعاـ يتخذ عن التمر كاألقط كالسمن ،كق ٬تعل بوض األقط
ال قيق ،أك الفتيت ،كالتور إناء عن صفر أك حجارة ،انظر :ابن األثَت" ،
الطهاية " ُٗٗ :ُ ،كْٕٔ.
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وؿ ى٢تي ٍم ىشٍيئنا فى ىخىر ىج ىكتىػىرىك يه ٍم ًُب الٍدىػٍي ًت
بليه كسلم يى ٍستى ٍحًِت ًعٍطػ يه ٍم أى ٍف يىػ يق ى
ج َّل ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
فىأىنٍػىزىؿ اللَّ يه ىبَّز ىك ى
ً
ُت
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  .قى ى
اؿ قىػتى ىادةي :غىٍيػىر يعتى ىحيّْط ى
ً ً ً
ح َّىت بىػلى ىغ ﲶ ﲷ ﲸ
طى ىع ناعا ىكلىك ٍن إ ىذا يدبيتي ٍم فى ٍاد يخليوا ى
ﲹ.)ُ(
عن خماؿ اآلية كسدب نزك٢تا ن رؾ أف بعض الصحابة أقاـ بع
ا١تأدبة ُب بيت رسوؿ اهلل  عستييدا اٟت يث؛ كهذا عا ساء رسوؿ اهلل
 الذم يعيش ُب حجرة ضيقة ،ناهيك أنه ح يث به بعرس ،حىت
إف زكجه استحيت فاست ارت جهة اٟتائط عن ضيق ا١تكاف؛ كلكطه -
ؼ بن اسإنكار بلى أصحابه خشية أف ٮت ش عشابرهم؛
 -ص ى ى
فكتم ُب نفسه تأديدهم ،كرأل أف احتماؿ أذيتهم ُب نفسه أصلح،
كهذا عن جطس كتماف العلم للمصلحة؛ فجاء الطص القرآين عديطا خيأ
ُت أف
الصحابة الذين قع كا ُب بيته ،كتوىل اهلل تعاىل بياف خيئهم ،كبىػ َّ ى
رسوله  استحيا عن بياف اٟتق؛ فكتمه تأليفا لقلوب أصحابه ،كاهلل
تعاىل ال يستحي عن بيانه.
كع رؾ الطيب ُ ب ا١تسألة أف ا١تخالفة تعلقت ْتقه فساعح فيه؛
(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ُّٓٔ :كعسلم " ،صحيح
عسلم " ،رقم ،ُِْٖ :كاللفظ ١تسلم.
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ك٢تذا ترؾ اسإنكار بليهم ،يقوؿ ابن باشور " :كُب هذه اآلية دليل
بلى أف سكوت الطيب صلى اهلل بليه كسلم بلى الفعل الواقع ْتضرته
إذا كاف تع يا بلى حق لذاته ال ي ؿ سكوته فيه بلى جواز الفعل؛
ألف له أف يساعح ُب حقه ،كلكن يؤخذ اٟتظر أك اسإباحة ُب عثله عن
أدلة أخرل عثل قوله تعاىل هطا :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ

ﲦﲧ ﲨﲩ ﲪﲫﲬ اآلية .)ُ(" . . . . .
إذا ٘ته هذا ،فإف ا١تتتدع ٢تذه القاب ة يلحظ كفرة الطصوص
الطدوية كتطوع دالالهتا بلى ابتدار هذه القاب ة؛ كعطها عا يأٌب:
أوال :ركل أىنىس بن عالً و
ك  أ َّ
يب اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم
ىف نىً َّ
ي ٍي ى
وؿ
ك ىر يس ى
اؿ « يَا ُم َعاذُ » .قى ى
الر ٍح ًل قى ى
ىكيع ىعاذي بٍ ين ىجدى ول ىرًدي يف يه ىبلىى َّ
اؿ لىدَّػٍي ى
ً
ً
اؿ
ك .قى ى
اؿ « يَا ُم َعاذُ » .قى ى
ك .قى ى
ك ىر يسو ىؿ اللَّه ىك ىس ٍع ى يٍ ى
اؿ لىدَّػٍي ى
اللَّه ىك ىس ٍع ى يٍ ى
اؿ لىدَّػيك رس ى ً
اؿ « َما ِم ْن عَ ْب ٍد
ك .قى ى
وؿ اللَّه ىك ىس ٍع ىيٍ ى
« يَا ُم َعاذُ » .قى ى ٍ ى ى ي
يَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِل ََو إِالَّ اللَّ ُو َوأ َّ
َف ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َوَر ُسول ُُو إِالَّ َح َّرَم ُو اللَّ ُو
اؿ يا رسو ىؿ اللًَّه أىفىماى أ ً ً
اؿ «
َّاس فىػيى ٍستىٍد ًشيركا قى ى
ٍ
عَلَى النَّا ِر » .قى ى ى ى ي
يخ يرب ّٔىا الط ى
ِ
ىخدىػىر ًّٔىا يع ىعا هذ ًبٍط ى ىع ٍوتًًه تىأُّىٙتنا(ِ).
إِ ًذا يَػتَّكلُوا » ىفأ ٍ
(ُ) ابن باشور " ،التحرير كالتطوير ".ٖٕ :ِِ ،
(ِ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ُِٖ :كعسلم " ،صحيح عسلم
" ،رقم ،ِّ :كاللفظ ١تسلم.
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هذا اٟت يث كاضح ال اللة بلى عشركبية كتماف العلم بن بعض
الطاس للمصلحة الشربية؛ ففيه الدشارة باٟترعاف عن الطار ١تن حقق
التوحي ؛ ك١تا ٝتعها ععاذ  أحب أف يدلغها للطاس حىت يستدشركا؛
فطهاه الطيب  ععلما حكمه بأف اتكاؿ الطاس بلى فضل اهلل  يورثهم
القعود بن العمل الصاحل ،كهذا عا فهمه غَت كاح عن أهل العلم كبلى
رأسهم الدخارم؛ الذم َّبوب بلى اٟت يث ُب كتاب العلم بقوله " :باب
ص بًالٍعًلٍ ًم قىػ ٍونعا يدك ىف قىػ ٍووـ ىكىر ًاهيى ىة أى ٍف الى يىػ ٍف ىه يموا "(ُ).
ىع ٍن ىخ َّ
اؿ ابٍ ين يهدىػٍيػىرةى ععلما " :مل يكن يكتمها إال بن جاهل ٭تمله
كقى ى
جهله بلى سوء األدب بًتؾ ا٠ت عة ُب اليابة ،فأعا األكياس الذين
ٝتعوا ٔتثل هذا ازدادكا ُب اليابة كرأكا أف زيادة الطعم تست بي زيادة
اليابة فما كجه لكتماهنا بطهم . . . .كفيه جواز إخفاء بعض العلم
للمصلحة ُب ترؾ العمل اتكاال بلى الرخصة "(ِ).
ودا حو ىؿ رس ً
وؿ اللًَّه  ىع ىعطىا
ثانيا :قى ى
اؿ أىبيو يهىريٍػىرىة  " :يكطَّا قيػ يع ن ى ٍ ى ي
وؿ اللًَّه ً ع ٍن بىػ ٍ ً
ُت أىظٍ يه ًرنىا فىأىبٍيىأى ىبلىٍيػطىا
أىبيو بى ٍك ور ىك يب ىمير ًُب نىػ ىف ور فىػ ىق ىاـ ىر يس ي
ً
ت
ع فى ىخىر ٍج ي
ت أ َّىك ىؿ ىع ٍن فى ًز ى
ىك ىخشيطىا أى ٍف ييػ ٍقتىيى ىع يدكنىػطىا ىكفى ًز ٍبطىا فىػ يق ٍمطىا فى يكٍط ي
ً ً
أىبػتغًى رس ى ً
ت بً ًه
صا ًر لًدىًٌت الط َّ
َّجا ًر فى ي ٍر ي
وؿ اللَّه  ىح َّىت أىتىػٍي ي
ت ىحائينا لألىنٍ ى
ٍى ى ي
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
يع يى ٍ يخ يل ًُب ىج ٍوؼ ىحائط ع ٍن بٍئ ور
ىه ٍل أىج ي لى يه بىابنا فىػلى ٍم أىج ٍ فىإ ىذ ا ىربً ه
(ُ) الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،كتاب العلم.ّٕ :ُ ،
(ِ) انظر :ابن عفلح " ،اآلداب الشربية ". َُِ :ُ ،
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ً
ت
يع ٍ
ىخا ًر ىج وة  -ىك َّ
ب فى ى ىخلٍ ي
احتىػ ىفٍز ي
ت ىك ىما ىٍ٭تتىفيز الثػ ٍ
اٞتى ٍ ىك يؿ  -فى ٍ
الربً ي
َّعلى ي
ىبلىى رس ً
وؿ اللًَّه.
ت نىػ ىع ٍم يىا ىر يس ى
وؿ اللًَّه  فىػ ىق ى
اؿ « أَبُو ُى َريْػ َرةَ » .فىػ يقلٍ ي
ىي
ٍت ىبلىٍيػطىا
قى ى
اؿ « َما َشأْنُ َ
ت فىأىبٍيىأ ى
ُت أىظٍ يه ًرنىا فىػ يق ٍم ى
ت بىػ ٍ ى
ت يكٍط ى
ك » .قيػلٍ ي
ً
اٟتىائً ىط
ت ىه ىذا ٍ
ع فىأىتىػٍي ي
ت أ َّىك ىؿ ىع ٍن فى ًز ى
فى ىخشيطىا أى ٍف تيػ ٍقتىيى ىع يدكنىػطىا فىػ ىف ًز ٍبطىا فى يكٍط ي
( ُ)
ً
ً
اؿ « يَا أَبَا
َّاس ىكىرائًي فىػ ىق ى
احتىػ ىفٍز ي
ت ىك ىما ىٍ٭تتىفيز الثػ ٍ
فى ٍ
ب ىكىه يؤالىء الط ي
َّعلى ي
يت ِم ْن
ُى َريْػ َرةَ » .ىكأ ٍىبيى ًاين نىػ ٍعلىٍي ًه قى ى
ب بِنَػ ْعلَ َّي َىاتَػ ْي ِن فَ َم ْن ل َِق َ
اؿ « ا ْذ َى ْ
ِ
ْحائِ ِط يَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِلَوَ إِالَّ اللَّوُ ُم ْستَػيْ ِقنًا بِ َها قَػلْبُوُ فَػبَ ّْش ْرُه
َوَراء َى َذا ال َ
ْجن َِّة ».
بِال َ
ً
اؿ :عا هاتى ً
اف الطػ ٍَّعماى ًف يىا أىبىا يهىريٍػىرىة.
فى ىكا ىف أ َّىك ىؿ ىع ٍن لىق ي
يت يب ىمير فىػ ىق ى ى ى
ً
ًً
اف نىػعماى رس ً ً
ً
يت يى ٍش ىه ي أى ٍف الى إًلى ىه
وؿ اللَّه  بىػ ىعثىًٍت ّٔ ىما ىع ٍن لىق ي
فىػ يقلٍ ي
ت ىهاتى ٍ ى ي
ًً
إًالَّ اللَّه عستػي ًقطنا ًّٔا قىػلٍده بشَّريته بً ٍ ً
ُت ثى ٍ يى َّي
اٞتىطَّة .فى ى
ب يب ىمير بًيى ه بىػ ٍ ى
ي ي ٍ ىٍ ى يي ى ٍ ي
ضىر ى
فىخررت الس ًيت فىػ ىق ى ً
ت إً ىىل رس ً
وؿ اللًَّه 
اؿ ٍارج ٍع يىا أىبىا يهىريٍػىرةى فىػىر ىج ٍع ي
ى ىٍ ي ٍ
ىي
ً
ً
ً
وؿ اللَّه 
اؿ ًيل ىر يس ي
اء ىكىركدىًٍت يب ىمير فىإ ىذا يه ىو ىبلىى أىثىًرل فىػ ىق ى
ىج ىه ٍش ي
فىأ ٍ
ت بي ىك ن
َك يا أَبا ىريػرَة » .قيػ ٍل ً
ىخدىػٍرتي يه بًالَّ ًذم بىػ ىعٍثتىًٍت بً ًه
يت يب ىمىر ىفأ ٍ
ت لىق ي
ي
« َما ل َ َ َ ُ َ ْ َ
وؿ اللًَّه
اؿ لى يه ىر يس ي
اؿ ٍارًج ٍع .فىػ ىق ى
ت ًال ٍس ًيت قى ى
ُت ثى ٍ يى َّي ى
فى ى
ضٍربىنة ىخىرٍر ي
ب بىػ ٍ ى
ضىر ى
وؿ اللًَّه بًأًىيب
اؿ يىا ىر يس ى
ْت » .قى ى
« يَا ُع َم ُر َما َح َملَ َ
ك َعلَى َما فَػ َعل َ
ك ىع ٍن لى ًق ىي يى ٍش ىه ي أى ٍف الى إًلى ىه إًالَّ اللَّ يه
ت أىبىا يهىريٍػىرةى بًطىػ ٍعلىٍي ى
ت ىكأ ّْيعي أىبىػ ىعٍث ى
أىنٍ ى
(ُ) تضاـ حىت يسعه ال خوؿ .انظر :الطوكم " ،شرح عسلم ".ِّٔ :ُ ،
- ٕٕٔ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

اؿ :فَالَ تَػ ْف َع ْل فَِإنّْي
اؿ « نػَ َع ْم » .قى ى
اٞتىط ًَّة .قى ى
يع ٍستىػٍي ًقطنا ًّٔىا قىػلٍدي يه بىشىَّريه بً ٍ
ِ
وؿ اللًَّه 
اؿ ىر يس ي
َّاس َعلَْيػ َها فَ َخلّْ ِه ْم يَػ ْع َملُو َف .قى ى
أَ ْخ َشى أَ ْف يَػتَّك َل الن ُ
«فَ َخلّْ ِه ْم»"(ُ).
هذه القصة ُب ععٌت ح يث ععاذ السابق؛ كق بلق الطوكم
بليها بقوله " :كفيه جواز إعساؾ بعض العلوـ اليت ال حاجة إليها
للمصلحة أك خوؼ ا١تفس ة "(ِ).
كما است ؿ الشاطيب ّٔا بلى عشركبية ٗتصيص بعض الطاس
بالعلم دكف غَتهم ،كسيأٌب بإذف اهلل تعاىل قريدا كماعه عستوَب(ّ).
كج ير بالذكر أف اٟتافظ ابن حجر ق ٚتع بُت هذا اٟت يث
كعا قدله؛ ككجه اٞتمع أف ح يث أيب هريرة عتق ـ بلى ح يث ععاذ؛
حيث اعتطع الطيب  بن التح يث ٍب خص ععاذا بذلك دكف كثَتين؛
ألنه أعن بليه االتكاؿ بلى الدشرل؛ كهذا نص كماـ اٟتافظ حيث
َخاؼ أَ ْف يَػتَّكِلُوا " كاف بع قصة أيب
قاؿ " :فكأف قوله ١ تعاذ " :أ َ
هريرة؛ فكاف الطهي للمصلحة ال للتحرًن ،فلذلك أخرب به ععاذ لعموـ
اآلية بالتدليغ ،كاهلل أبلم "(ْ).
(ُ) ركاه عسلم " ،صحيح عسلم " ،رقم.ُّ :
(ِ) الطوكم " ،شرح عسلم ".َِْ :ُ ،
(ّ) انظر :الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُٔٗ :ٓ ،
(ْ) ابن حجر " ،فتح الدارم ".ِِٖ : ُ ،
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ثالثا :بن ابٍنً ىبدَّ و
ّْث أ َّ
ىف ىر يجمان
اس رضي اهلل بطهما أنه ىكا ىف ي٭تى ي
وؿ اللًَّه إً ّْين أ ىىرل اللٍَّيػلى ىة ًُب
اؿ يىا ىر يس ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم فىػ ىق ى
أىتىى ىر يس ى
ً
َّاس يىػتى ىك َّف يفو ىف ًعٍطػ ىها بًأىيٍ ًي ًه ٍم
ف َّ
اٍل ىمطى ًاـ ظيلَّ نة تىػطٍي ي
الس ٍم ىن ىكاٍل ىع ىس ىل فىأ ىىرل الط ى
فىالٍمستىكٍثًر كالٍمستى ًق ُّل كأىرل سددا ك ً
الس ىماءً إً ىىل األ ٍىر ً
ض؛ فىأ ىىر ىاؾ
اصمان ًع ىن َّ
ي ٍ ي ى ي ٍ ى ى ى ىن ى
ً
ً
ً
أىخ ٍذت بًهً فىػعلىوت يٍبَّ أ ً
آخير
ىخ ىذ بًه ىر يج هل ى
ىخ ىذ بًه ىر يج هل ع ٍن بىػ ٍع ىؾ فىػ ىعماى يٍبَّ أ ى
ى ى ىٍ ى ى
فىػعماى يٍبَّ أ ً
آخير فىانٍػقىيى ىع بًًه يٍبَّ يك ًص ىل لى يه فػى ىعماى.
ىخ ىذ بًه ىر يج هل ى
ى
ى
ً
ً
ً
َّها،
اؿ أىبيو بى ٍك ور :يىا ىر يس ى
قى ى
ت ىكاللَّه لىتى ى ىب ٍّْت فىأل ٍ
وؿ اللَّه بأًىيب أىنٍ ى
ىبديػىرنػ ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم «ا ْعبُػ ْرَىا».
اؿ ىر يس ي
قى ى
ً
ً
ف ًع ىن
قى ى
اؿ أىبيو بى ٍك ور :أ َّىعا الظُّلَّ ية فىظيلَّ ية ا ًسإ ٍسماىًـ ىكأ َّىعا الَّذم يىػٍطي ي
السم ًن كالٍعس ًل فىالٍ يقرآ يف حماىكتيه كلًيطه كأ َّىعا عا يػت ىكفَّف الط ً ً
ك
َّاس ع ٍن ىذل ى
ٍ ى ى ي ى ي ي ى ى ىى ي ي
َّ ٍ ى ى ى
ً
ً
ً ً
السدب الٍو ً
ً
الس ىماء إً ىىل
اص يل ًع ىن َّ
فىالٍ يم ٍستىكٍثير ع ىن الٍ يقٍرآف ىكالٍ يم ٍستىق ُّل ىكأ َّىعا َّ ى ي ى
اٟت ُّق الَّ ًذم أىنٍت بلىي ًه تىأ ً ً
ً
األ ٍىر ً
ٍخ يذ بًًه
ٍخ يذ بًه فىػييػ ٍعل ى
يك اللَّ يه بًه يٍبَّ يىأ ي
ى ىٍ ي
ض فى ٍى
ً
رجل ًعن بػع ً ىؾ فىػيػعليو بًًه يٍبَّ يأ ً
ٍخ يذ بً ًه
آخير فىػيىػ ٍعليو بًه يٍبَّ يىأ ي
ٍخ يذ بًه ىر يج هل ى
ى ي
ى ي ه ٍ ىٍ ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
وص يل لى يه فىػيىػ ٍعليو به.
ىر يج هل ى
آخير فىػيىػٍطػ ىقي يع به يٍبَّ يي ى
فىأىخًربًين ي ا رس ى ً
وؿ
اؿ ىر يس ي
ٍت قى ى
ىخيىأ ي
ت أ ٍىـ أ ٍ
ىصٍد ي
وؿ اللَّه بًأًىيب أىنٍ ى
تأى
ٍ ٍ ى ىي
ً
اؿ:
ضا» .قى ى
ْت بَػ ْع ً
ضا َوأَ ْخطَأ َ
ت بَػ ْع ً
َص ْب َ
اللَّه صلى اهلل بليه كسلم «أ َ
ً
فىػواللًَّه يا رس ى ً
اؿ «الَ تُػ ْق ِس ْم»(ُ).
ٍت قى ى
ىخيىأ ي
وؿ اللَّه لىتي ىح ّْ ثىػ ٍّْت ىعا الَّذم أ ٍ
ى ى ىي
(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم" ،رقم ،َْٕٔ :كعسلم" ،صحيح عسلم
" ،رقم ،ِِٔٗ :كاللفظ له.
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رأل رجل عن الصحابة  رؤيا؛ فقصها بلى رسوؿ اهلل صلى
اهلل بليه كسلم ،كق تضمطت رؤياه حاؿ ا١تسلمُت عن بع ه ُب زعن
ا٠تلفاء الراش ين؛ فتص ل أبو بكر الص يق لتفسَتها؛ فلما أًب تفسَته
استخرب رسوؿ اهلل  بن صحة تأكيله؛ فأخربه أنه أصاب شيئا كأخيأ
آخر؛ كمل يد ُت له كجه الصواب كال كجه ا٠تيأ عع ش ة إٟتاح الص يق
بلى رسوؿ اهلل  كحلفه له.
ككجه اٟتكمة عن كتمانه للجواب أف الرؤيا تضمطت بعض عا
يسوء ذكره؛ فلم يديطه درءن ١تفس ة عتوقعة ،كهو عا أفصح بطه ا١تهلب؛
فقاؿ " :إبرار القسم إ٪تا يستحب إذا مل يكن ُب ذلك ضرر بلى
احمللوؼ بليه أك بلى ٚتابة أهل ال ين؛ ألف الذم سكت بطه الطيب
 عن بياف عوضع ا٠تيأ ُب تعدَت أىب بكر ،هو بائ بلى ا١تسلمُت
ّٔم كغم؛ ألنه برب قصة بثماف بأنه ٮتلع ٍب يراجع ا٠تمافة ،فلو أخربه
الطيب ٓ تيئه ألخرب الطاس بأنه يقتل كال يرجع إىل ا٠تمافة ،فكاف
يي خل بلى الطاس فتطة بقصة بثماف عن قدل كوهنا "(ُ).
(ُ) ابن بياؿ " ،شرح صحيح الدخارم ". َُُ :ٔ ،
الغم اٟتاصل باعا؛ فإف كاف خاصا مل يشرع
تنبيو :قيَّ ى ا١تهلب اٞتواز بكوف ّْ
الكتماف ،فقاؿ . . . ." :كفيه أف للعامل أف يسكت بن تعدَت بعض الرؤيا
غم ا شاعمان ،فأعا إف كاف الغم ٮتص كاح ن ا
إذا خشي عطها فتطة بلى الطاس ن
عن ا لطاس ،كاستفسر العابر بطه فما بأس أف ٮترب بالعدارة ليع الصرب
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كبليه ،فمحل الشاه عن اٟت يث هو أف الطيب  كتم شيئا
عن العلم ٖتصيما ١تصلحة انشراح الطفوس كب ـ تك رها ٔتا هو حاصل
ق را ال ٤تالة.
ً
وؿ
اؿ ىر يس ي
ت :قى ى
رابعا :بن أـ ا١تؤعطُت ىبائ ىش ىة رضي اهلل بطها قىالى ٍ
ً
َف قَػوم ِ
ِ
ك َح ِديثُو َع ْه ٍد
اللَّه صلى اهلل بليه كسلم« :يَا َعائ َش ُة ل َْوالَ أ َّ ْ َ
ت الْ َك ْعبَةَ فَأَل َْزْقػتُػ َها بِاأل َْر ِ
ْت ل ََها بَابَػ ْي ِن بَابًا َش ْرقِيِّا
ض َو َج َعل ُ
بِ ِش ْر ٍؾ ل ََه َد ْم ُ
ِ ِ
ت فِ ِ
ص َرْتػ َه ا
َوبَابًا غَ ْربِيِّا َوِز ْد ُ َ
يها ستَّ َة أَ ْذ ُر ٍع م َن الْح ْج ِر فَِإ َّف قُػ َريْ ًشا اقػْتَ َ
ث بػنَ ِ
ت الْ َك ْعبَةَ» "(ُ).
َح ْي ُ َ
ععلوـ أف ا١تشركُت ُب اٞتاهلية أبادكا بطاء الكعدة؛ كاقتصركا بلى
فهم الرسوؿ صلى
حل عن أعوا٢تم؛ فطقص عن الديت عق ار اٟتجر؛ َّ
عا َّ
اهلل بليه كسلم بإبادة بطائه بلى عا بطاه ا٠تليل إبراهيم ؛ بي أنه
تماَب ه عها خوفا عن فتطة الطاس؛ ألف أكثرهم ح ثاء به ّتاهلية.
هتم ىمه إىل كل الطاس بل خص به أـ ا١تؤعطُت بائشة
كمل يي ًذ ٍع ُّ
كيكوف بلى أهدته عن نزكؿ اٟتادثة لئما تفجأه فتفزبه ،كق فسر أبو بكر
الص يق  للمرأة اليت رأت جائز بيتها انكسر ،فقاؿ ( :يموت زوجك
غالما ) ١تا خصها عن اٟتزف كسألت بن التفسَت " .ابن بياؿ" ،
وتلدين ً
شرح الدخارم ".ُٓٔ :ٗ ،
(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم" ،رقم ،ُٖٓٔ :كعسلم" ،صحيح عسلم
" ،رقم ،ُّّّ :كاللفظ له.
- ٕٕ٘ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

رضي اهلل بطها؛ كهذا دليل بلى جواز كتماف العلم بن ٚتهور الطاس
للمصلحة الشربية الراجحة ،كي ؿ ٢تذا أف بد اهلل بن الزبَت رضي اهلل
بطهما أباد بطاءها بلى قواب إبراهيم ؛ فلما ظهر بليه بد ا١تلك
بن عركاف نقض بطاءه ١تا بيطهما عن ا٠تصوعة ُب ا٠تمافة ،ظطا عطه أنه
بمل بمما عن غَت عستط شربي؛ فلما ٝتع اٟت يث ن ـ ،كقاؿ:
" لو كطت ٝتعته قدل أف أه عه ،لًتكته بلى عا بٌت ابن الزبَت"(ُ).
س ب ًن عالً و
وؿ اللًَّه صلى اهلل
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ك  قى ى
خامسا :ىب ٍن أىنى ً ٍ ى
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ين فِ ْرقَ ًة
يل ا ْفػتَػ َرقَ ْ
ت َعلَى إ ْح َدى َو َس ْبع َ
بليه كسلم« :إ َّف بَني إ ْس َرائ َ
وإِ َّف أ َُّمتِي س تػ ْفت ِر ُؽ علَى ثِْنتػي ِن وسبعِين فِرقَ ًة ُكلُّها فِ ي النَّا ِر إِالَّ و ِ
اح َد ًة
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
( ِ)
ِ
اعةُ» .
ْج َم َ
َوى َى ال َ
(ُ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم " ،رقم.ُّّّ :
(ِ) ركاه أٛت  " ،ا١تسط " ،رقم ،َُِِٖ :كالًتعذم " ،السطن " ،رقم،ُِْٔ :
كابن عاجه " ،السطن " ،رقم ّّٗٗ كاللفظ له ،كاليرباين " ،ا١تعجم الكدَت
" ،رقم ،ِٔ :كاٟتاكم " ،ا١تست رؾ " ،رقم ،ْْْ :كحسطه الًتعذم،
كصححه ابن تيمية٣ " ،تموع الفتاكل " ،ّْٓ :ّ ،كالشاطيب " ،االبتصاـ
" ،ِٖٗ :ِ ،كاأللداين" ،الصحيحة" ،رقم ،َِْ :كخالف ابن حزـ فجزـ
بع ـ ثدوته " ،الفصل " ، ُّٖ :ّ ،ككافقه ابن الوزير" ،العواصم كالقواصم"،
ّ ، َُٕ :كالدحث ُب درجة اٟت يث كفقهه ٮترج بطا بن ا١تقصود ،كق
جريت بلى القوؿ بثدوته ،كهو األظهر بط م ،كاهلل أبلم.
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دؿ اٟت يث بلى انقساـ األعة إىل فرؽ ب ي ة كلها ُب الطار إال
كاح ة ،غَت أف الطيب  أضرب بن تعيُت هذه الفرؽ ،ككتم أعرها
١تصلحة شربية راجحة ،بيطها الشاطيب بقوله . . ." :كعن ذلك تعيُت
هذه الفرؽ ،فإنه كإف كاف حقِّا فق يثَت فتطة ،كما تدُت تقريره ،فيكوف
٦تطوبا بثه.)ُ(" . . . .
عن تلك اٞتهة ن
سادسا :ىب ٍن أ ًىىب يهىريٍػىرةى أ َّ
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم ىد ىخ ىل
ىف ىر يس ى
الٍمس ًج ى فى ى خل رجل فىصلَّى يٍبَّ جاء فىسلَّم ىبلىى رس ً
وؿ اللًَّه  فىػىرَّد
ىي
ى ى ىي ه ى
ىٍ
ى ى ى ى
ً
ِ
َم
السماى ىـ قى ى
ىر يس ي
ص ّْل فَِإنَّ َ
وؿ اللَّه صلى اهلل بليه كسلم َّ
اؿْ « :ارج ْع فَ َ
ك لْ
َّيب صلى اهلل
ص ّْل» .فىػىر ىج ىع َّ
صلَّى يٍبَّ ىجاءى إً ىىل الطً ّْ
تُ َ
صلَّى ىك ىما ىكا ىف ى
الر يج يل فى ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم« :
اؿ ىر يس ي
بليه كسلم فى ىسلَّ ىم ىبلىٍي ًه فىػ ىق ى
ِ
ص ّْل » .ىح َّىت
السالَ ُـ » .يٍَّب قى ى
ك َّ
ص ّْل فَِإنَّ َ
َو َعلَْي َ
َم تُ َ
اؿْ « :ارج ْع فَ َ
ك لْ
ً
ً
ث عَّر و
يح ًس ين
ك بً ٍ
ات فىػ ىق ى
اؿ َّ
الر يج يل :ىكالَّذم بػى ىعثى ى
فىػ ىع ىل ىذل ى
اٟتى ّْق ىعا أ ٍ
ك ثىماى ى ى
الص الَةِ فَ َكبّْػ ْر ثُ َّم ا قػ َْرأْ َما تَػيَ َّس َر
ت إِلَى َّ
غىٍيػىر ىه ىذا ىبلّْ ٍم ًٍت .قى ى
اؿ« :إِذَا قُ ْم َ
ك ِمن الْ ُقر ِ
آف ثُ َّم ْارَك ْع َحتَّى تَط َْمئِ َّن َراكِ ًعا ثُ َّم ْارفَ ْع َحتَّى تَػ ْع َت ِد َؿ
َم َع َ َ ْ
قَائِما ثُ َّم اس ج ْد حتَّى تَطْمئِ َّن س ِ
اج ًدا ثُ َّم ْارفَ ْع َحتَّى تَط َْمئِ َّن َجالِ ًس ا ثُ َّم
َ َ
ُْ َ
ً
( ِ)
ِ
ِ
ِ
ك ُكلّْ َها» .
صالَت َ
ا ْفػ َع ْل َذل َ
ك في َ
(ُ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُِٓ :ٓ ،
(ِ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ٕٕٓ :كعسلم " ،صحيح عسلم
" ،رقم.ّٕٗ :
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هذا الطص الطدوم داؿ بلى جواز كتماف العلم ع ة عن الزعن
عراباة ١تصلحة شربية راجحة؛ يقوؿ ابن حجر " :كفيه تأخَت الدياف ُب
آّلس للمصلحة "(ُ).
كبياف ذلك أف الطيب  سكت بن تصحيح خيأ الرجل ،كتركه
يعي الصماة عرارا كهو ٥تل بأركاهنا؛ فكتمه بلما هو ٤تتاج إليه ُب
تصحيح صماته الداطلة؛ ف ؿ هذا بلى جواز عا هو عن جطسه.
كأعا بن كجه ا ١تصلحة ُب هذا التأخَت؛ فالظاهر عا صغى إليه
الطوكم ُب قوله . . ." :كإ٪تا مل يعلمه أكال ليكوف أبلغ ُب تعريفه
كتعريف غَته بصفة الصماة آّزئة كما أعرهم باسإحراـ باٟتج ٍب بفسخه
إىل العمرة ليكوف أبلغ ُب تقرير ذلك بط هم ،كاهلل أبلم "(ِ).
ً ً
الشأًٍـ ،فىأىتىى
ب ىبلٍ ىق ىم ية إً ىىل َّ
يم قى ى
اؿ :ذى ىه ى
سابعا :ىب ٍن إبٍػىراه ى
ً
ً
صلَّى رٍك ىعتىػ ٍ ً
ُت فىػ ىق ى َّ
يسا .فىػ ىق ىع ى إً ىىل أًىيب
اؿ :الل يه َّم ٍاريزٍق ًٍت ىجل ن
الٍ ىم ٍسج ى فى ى ى
ال َّرد ًاء فىػ ىق ى ِ
س
اؿً :ع ٍن أ ٍىه ًل الٍ يكوفىًة ،قى ى
ت؟ " قى ى
اؿ " :م َّم ْن أَنْ َ
ٍى
اؿ " :أَل َْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب ال ّْس ّْر الذي َكا َف َال يَػ ْعلَ ُم ُو غَ ْيػ ُرُه  -يَػ ْعنى ُح َذيْػ َف َة . .-
في ُك ْم َ
صاح ُ
.)ّ(" . .
دؿ هذا ا٠ترب بلى أف حذيفة بن اليماف رضي اهلل بطهما
(ُ) ابن حجر " ،فتح الدارم ".ُِٖ : ِ ،
(ِ) انظر :ابن حجر " ،فتح الدارم ".ُِٖ : ِ ،
(ّ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم.ِٕٖٔ :
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مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

صاحب سر رسوؿ اهلل  حيث أبلمه بأٝتاء ا١تطافقُت ،كخصه ّٔذا
العلم دكف سائر الصحابة  ،كهذا دليل صريح بلى كتماف العلم
للمصلحة الشربية الراجحة.
كهو أعر شه به الصحابة كتطاقله العلماء؛ فق سئل بلي 
وؿ ِ
اب َر ُس ِ
َص َح ِ
اهلل 
ىب ٍن يح ىذيٍػ ىف ىة ؛ ف ىق ى
اؿَ " :كا َف أَ ْعلَ َم أ ْ
ِ ِِ
َؿ َع ْنػ ُه ْم فَأُ ْخبِ َرُى ْم "(ُ).
ينَ ،سأ َ
بال ُْمنَافق َ
فإف قيل :عا هو كجه ا١تصلحة عن ذلك؟!
قلت :الب أف نوضح قدل بياهنا أعرا عهما ،كهو أف ا١تطافقُت
ا١تغرقُت ُب الطفاؽ ال يكادكف ٮتفوف بلى الصحابة  لظهور بماعات
ت
ت إِ َذا َخ َر ْج ُ
الطفاؽ بليهم كما يفي ه ح يث كعب  " :فَطَ ِف ْق ُ
وج َر ُس ِ
فِي الن ِ
وؿ اللَّ ِو صلى اهلل عليو وسلم يَ ْح ُزنُنِي أَنّْي
َّاس بَػ ْع َد ُخ ُر ِ
الَ أَرى لِي أُسوًة إِالَّ رجالً م ْغموصا َعلَْي ِو فِ ي النّْػ َف ِ
اؽ أ َْو َر ُجالً ِم َّم ْن
َُ َ ُ ً
َ
َْ
ِ ( ِ)
ِ
َّ
ُّع َفاء" .
َع َذ َر الل ُو م َن الض َ
فإذا كليطا اليرؼ ٕتاه ا١تصاحل ا١تتوخاة عن هذا الكتماف فهي
ب ي ة؛ فمطها :فتح باب التوبة لدعض ا١تطافقُت بسًتهم كتطكب
(ُ) ركاه اليرباين " ،ا١تعجم الكدَت " ،رقم ، َُْٔ :كالديهقي " ،ا١ت خل "،
رقم.َُّ :
(ِ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم ،ُْْٖ :كعسلم " ،صحيح
عسلم " ،رقم.ِٕٔٗ :
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فضحهم؛ كهو عا يستفاد عن قوله بز عن قائل :ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥ ﱦﱧ  [األحزاب.] ِْ :
يقوؿ ابن باشور " :كتعليق التعذيب بلى ا١تشيئة تطديه ٢تم بسعة
رٛتة اهلل كأنه ال يقيع رجاءهم ُب السعي إىل عغفرة عا أتوه بأف يتوبوا
فيتوب اهلل بليهم ،فلما قابل تعذيده إياهم بتوبته بليهم تعُت أف
التعذيب باؽ بط ب ـ توبتهم؛ لقوله ُب اآلية األخرل :ﲒ ﲓ ﲔ

ّْساء ،] ْٖ :كالتوبة هطا هي التوبة عن الطفاؽ،
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ[ الط ى
أم :هي إخماص اسإٯتاف ،كق تاب كثَت عن ا١تطافقُت بع ذلك ،عطهم
ععتب بن قشَت "(ُ).
اؿ :يكطَّا ًُب
ىس ىوًد قى ى
كيشه لتوبة بعض ا١تطافقُت عا صح ىب ًن األ ٍ
ىح ٍل ىق ًة ىبٍد ً اللًَّه – أم ابن عسعود  -فى ىجاءى يح ىذيٍػ ىف ية ىح َّىت قى ىاـ ىبلىٍيػطىا،
اؿ :لَ َق ْد أُنْ ِز َؿ النّْػ َفا ُؽ َعلَى قَػ ْوٍـ َخ ْي ٍر ِمنْ ُك ْم.
فى ىسلَّ ىم يٍبَّ قى ى
وؿ :ﲡ ﲢ ﲣ
ىس ىويد :يسٍد ىحا ىف اللًَّه ،إً َّف اللَّ ىه يىػ يق ي
قى ى
اؿ األ ٍ
ًَّ
س
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ [ الط ى
ّْساء ،]ُْٓ :فىػتىىد َّس ىم ىبٍد ي الله ،ىك ىجلى ى
ًً
ً
ًً
ىص ىحابييه ،فىػىرىعاين
يح ىذيٍػ ىف ية ًُب نىاحىية الٍ ىم ٍسج  ،فىػ ىق ىاـ ىبٍد ي اللَّه فىػتىػ ىفَّر ىؽ أ ٍ
اؿ ح ىذيػ ىف ية :ب ًجد ً
ؼ ىع ا
بً ٍ
ض ًحكً ًه ،ىكقى ٍ ىبىر ى
ت ع ٍن ى
صا ،فىأىتىػٍيتي يه؛ فىػ ىق ى ي ٍ ى ٍ ي
اٟتى ى
(ُ) ابن باشور " ،التحرير كالتطوير ".َّٗ :ُِ ،
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ٍ
ِ
اب
ت ،لَ َق ْد أُنْ ِز َؿ النّْػ َفا ُؽ َعلَى قَػ ْوـ َكانُوا َخ ْيػ ًرا منْ ُك ْم ،ثُ َّم تَابُوا فَػتَ َ
قيػلٍ ي
( ُ)
اللَّ ُو َعلَْي ِه ْم " .
كعطها :االحتياط عن حكايتهم للتشريع كركايتهم للح يث
خشية الكذب ،عع أف هذا االحتماؿ عستدع ه ُب طدقة الصحابة،
لتوافر أب ادهم كش ة اهتماعهم؛ فما يتجاسر أح بلى الكذب ُب
زعطهم.
كعطها :تماُب كاليتهم ا١تطاصب ،كق أثر بن ٛتي بن هماؿ
قاؿ :أٌب بمر بن ا٠تياب برجل يصلى بليه ف با بوضوء ليصلى بليه
كبط ه حذيفة فمرزه عرزة ش ي ة ،قاؿ بمر :اذهدوا فصلوا بلى
صاحدكم عن غَت أف ٮتربه ،فقاؿ بمر :يا حذيفة أعطهم أنا ،قاؿ :ال،
قاؿ :ففي بمايل أح عطهم ،قاؿ :رجل كاح  ،ككأ٪تا دؿ بليه حىت
نزبه عن غَت أف ٮتربه(ِ).
كعطها :أف اٞتزـ بسوء خا٘تتهم ،كعوهتم بليها عن شواه الطدوة؛
ألنه عن األعور ا١تغيدة اليت ال ييلع بليها إال بوحي ،كهو عا تشه له
م أ َّ
وؿ اللًَّه صلى اهلل
ىف ىر يس ى
السابً ً ّْ
قصة قزعاف ،ف ىع ٍن ىس ٍه ًل بٍ ًن ىس ٍع و َّ
وؿ اللًَّه صلى
اؿ ىر يس ي
بليه كسلم الٍتىػ ىقى يه ىو ىكالٍ يم ٍش ًريكو ىف فىا ٍقػتىتىػليوا؛ فىػلى َّما ىع ى
ً
ىصح ً
ً
اب
اهلل بليه كسلم إً ىىل ىب ٍس ىك ًرهً ىكىع ى
اؿ اآل ىخيرك ىف إ ىىل ىب ٍس ىك ًره ٍم ىكًُب أ ٍ ى
(ُ) ركاه الدخارم " ،صحيح الدخارم " ،رقم.َِْٔ :
(ِ) ركاه رستة ُب اسإٯتاف ،انظر :كطز العماؿ للهط م ،رقم.ُّٔٗٔ :
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رس ً ً
ع ى٢تي ٍم ىش َّ
اذةن إًالَّ اتَّػدىػ ىع ىها
وؿ اللَّه صلى اهلل بليه كسلم ىر يج هل الى يى ى ي
ىي
ً
ً
ً
ً
اؿ
ىجىزأى فيماى هف .فىػ ىق ى
يى ٍ
ىح ه ىك ىما أ ٍ
ض ًربيػ ىها ب ىسٍيفه؛ فىػ ىقاليوا :ىعا أ ٍ
ىجىزأى عطَّا الٍيىػ ٍوىـ أ ى
اؿ ىر يج هل
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم « أ ََما إِنَّ ُو ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر » .فىػ ىق ى
ىر يس ي
ًعن الٍ ىقوًـ أىنىا ص ً
ف ىع ىع يه ىكإً ىذ ا
احدي يه أىبى ن ا .قى ى
ف ىكىق ى
اؿ فى ىخىر ىج ىع ىع يه يكلَّ ىم ا ىكقى ى
ى
ى ٍ
ً
ت
ًح َّ
استىػ ٍع ىج ىل الٍ ىم ٍو ى
ىسىر ى
ىسىر ى
الر يج يل يجٍر نح ا ىش ي ن ا فى ٍ
ع أٍ
أٍ
ع ىع ىع يه ،قىا ىؿ :فى يجر ى
صل ىسٍي ًف ًه بًاأل ٍىر ً
ُت ثى ٍ يىػٍي ًه يٍبَّ ىٖتى ىاع ىل ىبلىى ىسٍي ًف ًه فىػ ىقتى ىل
فىػ ىو ى
ض ىك يذبىابىيه بىػ ٍ ى
ض ىع نى ٍ ى
نىػ ٍفسه فىخرج ا َّلرجل إً ىىل رس ً
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم؛ فىػ ىق ى
اؿ :أى ٍش ىه ي
ىي ىى ى ي ي ى ي
وؿ اللًَّه!.
َّك ىر يس ي
أىن ى
ً
ت آنًنفا أىن يَّه ًع ٍن أ ٍىه ًل
اؾ » .قى ى
اؿَ « :وَم ا ذَ َ
قى ى
اؿ َّ
الر يج يل الَّذم ذى ىكٍر ى
الطَّا ًر فىأىبظىم الطَّاس ذىلًك فىػ يقلٍت أىنىا لى يكم بًًه فىخرج ً ًً
ًح
ٍ ى ي ى
ىى ٍ ي
ي
ت ُب طىلىده ىح َّىت يجر ى
ٍ
ً
صل ىسٍي ًف ًه بًاأل ٍىر ً
ُت
ت فىػ ىو ى
ض ىك يذبىابىيه بىػ ٍ ى
استىػ ٍع ىج ىل الٍ ىم ٍو ى
يجٍر نحا ىش ي ن ا فى ٍ
ض ىع نى ٍ ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم
اؿ ىر يس ي
ثى ٍ يىػٍي ًه يٍبَّ ىٖتىا ىع ىل ىبلىٍي ًه فىػ ىقتى ىل نىػ ٍف ىس يه؛ فىػ ىق ى
الرجل لَيػعمل َعمل أ َْى ِل ال ِ ِ
بًٍط ى ذىلً ى ِ
يما يَػ ْب ُدو لِلن ِ
َّاس
َ
ْجنَّة ف َ
ك « :إ َّف َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ
يما يَػ ْب ُدو
َو ُى َو ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر َوإِ َّف َّ
الر ُج َل لَيَػ ْع َم ُل َع َم َل أ َْى ِل النَّا ِر ف َ
ِ
لِلن ِ
ْجن َِّة»(ُ).
َّاس َو ُى َو م ْن أ َْى ِل ال َ
قاؿ الطوكم " :كهذا الرجل الذم كاف ال ي ع شاذة كال فاذة،
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" رقم ،ِٖٖٗ :كعسلم" ،صحيح عسلم"،
رقم.ُُِ :
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اٝته قزعاف؛ قاله ا٠تييب الدغ ادم ،قاؿ :ككاف عن ا١تطافقُت "(ُ).
كعن ا١تصاحل ا١تتوخاة أال ييمئن الصحابة إىل أنفسهم كيتكلوا
بلى سابقتهم؛ ألف األبماؿ با٠تواتيم ،ك٢تذا اشت خوفهم عطها ،حىت
اؿ ابن أًىيب علىي ىك ىة " :أَ ْدرْكت ثَالَثِ ِ
َص َح ِ
اب النَّبِ ّْي صلى اهلل
َ ُ
ين م ْن أ ْ
يٍ
َ
قى ى ٍ ي
ِِ ِ
وؿ إِنَّ ُو
َح ٌد يَػ ُق ُ
عليو وسلم ُكلُّ ُه ْم يَ َخ ُ
اؼ ال نّْػ َفا َؽ َعلَى نَػ ْفسوَ ،ما م ْنػ ُه ْم أ َ
اف ِج ْب ِر ِ ِ
َعلَى إِيم ِ
يل "(ِ).
َ
يل َومي َكائ َ
َ
كق صح بن أعَت ا١تؤعطُت بمر  أنه كاف يتخوؼ الطفاؽ
ًً
ً
بلى نفسه؛ فعن ىب ٍن ىزيٍ ً بٍ ًن كٍه و
ُت فىػلى ٍم
ب ،قى ى
ات ىر يج هل ع ىن الٍ يمطىافق ى
اؿ :ىع ى
ى
ً
ً
اؿ
اؿ« :نَػ َع ْم» ،فىػ ىق ى
اؿ لى يه يب ىمير :أىع ىن الٍ ىق ٍوـ يه ىو؟ قى ى
ص ّْل ىبلىٍي ًه يح ىذيٍػ ىف ية ،فىػ ىق ى
يي ى
ِ
اؿ:
َح ًدا بَػ ْع َد َؾ» ،قى ى
لى يه يب ىمير :بًاللًَّهً ،عٍطػ يه ٍم أىنىا؟ قى ى
َن أُ ْخبِ َر بِو أ َ
اؿَ « :الَ ،ول ْ
فىػدى ىكى .)ّ( 
كبع عا أسلفطاه عن عصاحل شربية تدُت لطا بعض اٟتكم عن
ٗتصيص الطيب ٟ تذيفة بأٝتاء ا١تطافقُت ككتماف هذا العلم بن أكثر
الصحابة .
(ُ) الطوكم " ،شرح صحيح عسلم ".ُِّ :ِ ،
(ِ) ركاه الدخارم تعليقا بصيغة اٞتزـ " ،صحيح الدخارم" ،كتاب اسإٯتاف ،باب
خوؼ ا١تؤعن عن أف ٭تدط بمله كهو ال يشعر.
(ّ) ركاه ابن أيب شيدة" ،ا١تصطف" ،رقم ،َّّٕٗ :كركاه عس د بسط صححه
ابن حجر " ،ا١تيالب العالية " ،رقم.ِّّٔ :
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ثامنا :بن عسر و
الر ٍٛتى ًن ىبلىى أ ّْيـ ىسلى ىم ىة؛
كؽ قى ى
اؿ :ىد ىخ ىل ىبٍد ي َّ
ى ٍ ى ٍي
فىػ ىقالى ً
َص َحابِي
َّيب صلى اهلل بليه كسلم يىػ يق ي
وؿ « :إِ َّف َم ْن أ ْ
ٍ
ت الطً َّ
ت ىٝت ٍع ي
الر ٍٛتى ًن ًع ٍن
وت أَبَداً » .قى ى
اؿ :فى ىخىر ىج ىبٍد ي َّ
َم ْن الَ يَػ َرانِي بَػ ْع َد أَ ْف أ َُم َ
لَ
ك! ؛
اٝتى ٍع ىعا تىػ يق ي
بًٍط ً ىها ىع ٍذ يبوران ىح َّىت ىد ىخ ىل ىبلىى يب ىمىر فىػ ىق ى
اؿ لى يهٍ :
وؿ أ ُّيع ى
اؿ :أىنٍ يش ي ًؾ بًاللًَّه أ ًىعٍطػ يه ٍم
اها فى ى ىخ ىل ىبلىٍيػ ىها فى ىسأى ى٢تىا يٍبَّ قى ى
فىػ ىق ىاـ يب ىمير ىح َّىت أىتى ى
( ُ)
َحداً " .
َن أُبَػ ّْر َ
أىنىا؟! فىػ ىقالى ٍ
ئ بَػ ْع َد َؾ أ َ
ت :الَ َول ْ
تضمن هذا اٟت يث كبي ا ألهل الطفاؽ األكرب؛ ذلكم أف بعض
عن صحب الطيب  ظاهرا أسر الكفر باططا ،كيظهر عن اٟت يث أف
الطيب  أخرب أـ سلمة بدعض هؤالء ا١تطافقُت؛ فلما بلغ اٟت يث ٝت ع
بمر  ارتاع كخشي بلى نفسه؛ فسأ٢تا فربأته عن هذا الوبي ،
كتعه ت بأف ال تربئ أح ا بع ه.
كالذم يستفاد عن اٟت يث عشركبية كتماف العلم للمصلحة
الشربية الراجحة؛ كبيانه أف الطيب  خص أـ ا١تؤعطُت أـ سلمة رضي
اهلل بطها ب علم أٝتاء بعض ا١تطافقُت دكف غَتها عا ب ا حذيفة كما
تق ـ ،كب كرها أـ سلمة ثقفت هذا ا١تأخذ؛ فلم تربئ إال بمر فقط،
ككجه ا١تصلحة ُب تطكب تربئة غَته هو ندذ االغًتار بالطفس كالعجب
(ُ) ركاه أٛت  " ،ا١تسط " ،رقم ،ِْٔٓٗ :كقاؿ شعيب األرناؤكط :ح يث
صحيح.
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بالعمل؛ حىت يظل ا١تؤعن ُب زيادة عن ا٠تَت كانكفاؼ بن الشر ،ك١تا
بلمت أـ سلمة أف بمر بن ا٠تياب ليس عن هذا الصطف َّبرأته؛ فمع
أنه عن ا١تدشرين باٞتطة ،ألفته دائما عتوجسا خيف نة عن االنتكاس ُب
ال ين ،كهذا حاؿ األيقاظ.
يقوؿ ابن القيم " :تاهلل لق قيع خوؼ الطفاؽ قلوب السابقُت
األكلُت لعلمهم ب قة كجله كتفاصيله كٚتله ،ساءت ظطوهنم بطفوسهم
حىت خشوا أف يكونوا عن ٚتلة ا١تطافقُت.)ُ( " . . . .
اؿ :بػيػطما يػه ً
ض ًس ٍل ىع نة لى يه
ود ّّ
م يىػ ٍع ًر ي
تاسعا :ىب ٍن أًىيب يهىريٍػىرىة  قى ى ىٍ ى ى ى ي
ً
ً ً
وسى 
ض يه ،قى ى
أ ٍيبي ىي ّٔىا ىشٍيئنا ىك ًرىه يه أ ٍىك ىملٍ يىػٍر ى
اؿ :ىال ىكالَّذم ٍ
اصيى ىفى يع ى
ً
ً
وؿ
اؿ :تىػ يق ي
صا ًر ،فىػلىيى ىم ىك ٍج ىه يه ،قى ى
ىبلىى الٍدى ىش ًر ،قى ى
اؿ :فى ىسم ىع يه ىر يج هل ع ٍن ٍاألىنٍ ى
ً
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه
وسى  ىبلىى الٍدى ىش ًر ،ىكىر يس ي
ىكالَّذم ٍ
اصيى ىفى يع ى
ُت أىظٍ يه ًرنىا.
كسلم بىػ ٍ ى
اؿ :فى ىذهب اٍليػه ً
م إً ىىل رس ً
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم؛
قى ى
ود ُّ
ىي
ى ى ىي
اؿ :يا أىبا الٍ ىق ً
اؿ
اؿ :في ىما هف لىيى ىم ىك ٍج ًهي ،فىػ ىق ى
اس ًم إً َّف ًيل ًذ َّعةن ىك ىب ٍه ن ا ،ىكقى ى
فىػ ىق ى ى ى
اؿ
اؿ :قى ى
ت َو ْج َه ُو؟! " ،قى ى
ىر يس ي
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم " :لِ َم لَطَ ْم َ
يا رس ى ً ً
ُت
ت بىػ ٍ ى
وسى  ىبلىى الٍدى ىش ًر ىكأىنٍ ى
وؿ اللَّه ىكالَّذم ٍ
اصيى ىفى يع ى
ى ىي
أىظٍ يه ًرنىا.
ً
ؼ
ب ىر يس ي
قى ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم ىح َّىت يب ًر ى
اؿ :فىػغىض ى
(ُ) ابن القيم " ،ع ارج السالكُت ".ّْٔ : ُ ،
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اؿَ " :ال تُػ َف ّْ
ضلُوا بَػ ْي َن أَنْبِيَ ِاء اللَّ ِو ،فَِإنَّ ُو يُػ ْنػ َف ُخ
ب ًُب ىك ٍج ًه ًه؛ يٍبَّ قى ى
الٍغى ى
ضي
صع ُق من فِي َّ ِ
ات وَم ْن فِي ْاأل َْر ِ ِ
اء
فِي ُّ
الصوِر فَػيَ ْ َ َ ْ
ض إ َّال َم ْن َش َ
الس َم َاو َ
ث أ َْو فِي أ ََّو ِؿ َم ْن
اللَّ ُو ،قَ َ
اؿ :ثُ َّم يُػ ْنػ َف ُخ فِ ِيو أُ ْخ َرى فَأَ ُكو ُف أ ََّو َؿ َم ْن بُعِ َ
ث ،فَِإ َذا موسى ِ 
ش فَ َال أَ ْد ِري أ ِ
آخ ٌذ بِال َْع ْر ِ
ص ْع َقتِ ِو
بُعِ َ
ب بِ َ
ُ
ُ َ
َحوس َ
وؿ إِ َّف أَح ًدا أَفْ َ ِ
س ْب ِن
ث قَػ ْبلِيَ ،وَال أَقُ ُ
يَػ ْوَـ الطُّوِر أ َْو بُعِ َ
َ
ض ُل م ْن يُونُ َ
َمتَّى .)ُ("
دؿ اٟت يث بلى الطهي بن التفضيل بُت األندياء ،بيطما ق كرد
ُب غَت عا ح يث بياف فضل الرسوؿ  بلى سائر الرسل كاألندياء؛
ككجه اٞتمع بُت هذه الطصوص أف رسوؿ اهلل ٕ تطب التفضيل ُب
تلك اٟتادثة ١تصلحة شربية؛ كهي أف ا١تقاـ يوحي بتطقص ا١تفضوؿ
كنزع ثوب الفضل بطه(ِ) ،فكتم هذا العلم عؤقتا ٍب أظهره ُب حيطه ١تا
أعن عن هذا احملذكر.
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ،َّْٖ :كعسلم" ،صحيح
عسلم" ،رقم ِّّٕ ،كاللفظ ١تسلم.
(ِ) يقوؿ ا١تازرم  " :ككاف بعض شيوخي يقوؿ :٭تتمل أف يري ال تفضلوا بُت
أندياء اهلل تفضيما يؤدم إىل نقص بعضهم ،كق خرج اٟت يث بلى سدب
كهو ليم األنصارم كجه اليهودم ،فق يكوف صلى اهلل بليه كسلم خاؼ
أف يفهم عن هذه الفعلة انتقاص حق عوسى  فطهى بن التفضيل
ا١تؤدم إىل نقص بعض اٟتقوؽ" " .ا١تعلم ".ِّّ : ّ ،
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الفرع الثانػي :األدلة من اإلجماع:
اسإٚتاع الذم أقص ه هو اسإٚتاع السكوٌب ال اسإٚتاع
التصر٭تي؛ كق حرصت أف أٚتع كقائع ُب طدقة الصحابة ت ؿ بلى
تقرر هذه القاب ة ُب فقههم ،ب ليل سلوكهم ١تهيعها بمما ،كفيما يأٌب
شواه عن ذلك:
ً
اؿ :يكطٍت أيقٍ ًر ي ً ً
أوال :ىب ًن ابٍ ًن ىبدَّ و
ين
اس قى ى
ي
ئ ر ىج االن ع ىن الٍ يم ىهاج ًر ى
الر ٍٛت ًن بن بو و
ً
ؼ ،فىػدىػٍيػطى ىما أىنىا ًُب ىعٍط ًزلًًه ٔتًً نٌت ،ىكٍه ىو ًبٍط ى يب ىمىر بٍ ًن
عٍطػ يه ٍم ىبٍد ي َّ ى ٍ ي ى ٍ
اب ًُب ً
ا٠تىيَّ ً
اؿ :لى ٍو
الر ٍٛتى ًن؛ فىػ ىق ى
ٍ
آخ ًر ىح َّج وة ىح َّج ىها ،إً ٍذ ىر ىج ىع إً ىىلَّ ىبٍد ي َّ
ًً
ً
ًً
ً
ك
ُت الٍيىػ ٍوىـ؛ فىػ ىق ى
ُت ىه ٍل لى ى
اؿ :يىا أىع ىَت الٍ يم ٍؤعط ى
ت ىر يجمان أىتىى أىع ىَت الٍ يم ٍؤعط ى
ىرأىيٍ ى
ً
ت
ًُب فيماى وف يىػ يق ي
ت فيماىنا ،فىػ ىواللَّه ىعا ىكانى ٍ
ات يب ىمير لى ىق ٍ بىايىػ ٍع ي
وؿ :لى ٍو قى ٍ ىع ى
ً
ضب يبمر يٍبَّ قى ى ِ ِ
اء اللَّ ُو
بىػٍيػ ىعةي أ ًىىب بى ٍك ور إًالَّ فىػلٍتىةن ،فىػتى َّم ٍ
اؿ :إنّْي إ ْف َش َ
ت؛ فىػغى ى ى ي
ِ َّ ِ
لَ َقائِ ٌم ال َْع ِشيَّ َة فِي الن ِ
َف
ين يُ ِري ُدو َف أ ْ
َّاس ،فَ ُم َح ّْذ ُرُى ْم َى ُؤالَء الذ َ
يػغْ ِ
ورُى ْم.
صبُ ُ
وى ْم أ ُُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين الَ تَػ ْف َع ْل فَِإ َّف ال َْم ْوس َم
قى ى
اؿ ىبٍد ي َّ
الر ٍٛتى ًن فىػ يق ٍل ي
ت :يَا أَم َير ال ُْم ْؤمن َ
َّ ِ
ِ
اع الن ِ
ك
ين يَػغْلِبُو َف َعلَى قُػ ْربِ َ
يَ ْج َم ُع َر َع َ
اء ُى ْم ،فَإنػَّ ُه ْم ُى ُم الذ َ
َّاس َوغَ ْوغَ َ
ِ
وـ فِي الن ِ
وؿ َم َقالَ ًة يُطَيّْػ ُرَى ا
وـ فَػ تَػ ُق َ
َّاسَ ،وأَنَا أ ْ
َخ َش ى أَ ْف تَػ ُق َ
ين تَػ ُق ُ
ح َ
وىا َعلَى مو ِ
اضعِ َها،
وىاَ ،وأَ ْف الَ يَ َ
َع ْن َ
ض ُع َ
ك ُك ُّل ُمطَيّْ ٍرَ ،وأَ ْف الَ يَػ ُع َ
ََ
فَأَم ِهل حتَّى تَػ ْق َدـ الْم ِدينَ َة فَِإنػَّها َدار الْ ِهجرةِ و ُّ ِ
ص بِأ َْى ِل
السنَّة ،فَػتَ ْخلُ َ
ْ ْ َ
َ ُ َْ َ
َ َ
ِ
ْت ُمتَ َم ّْكنًا ،فَػيَعِي أ َْى ُل الْعِلْمِ
ال ِْف ْق ِو َوأَ ْش َراؼ النَّ ِ
اس ،فَػتَػ ُق َ
وؿ َما قُػل َ
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ضعونػَ َها َعلَى مو ِ
ِ ِ
اء
اضعِ َها؛ فىػ ىق ى
َم َقالَتَ َ
كَ ،ويَ َ ُ
اؿ يب ىمير :أ ََما َواللَّو إ ْف َش َ
ََ
ِ ِ ِ ( ُ)
وم ُو بال َْمدينَة" .
وم َّن بِ َذلِ َ
ك أ ََّو َؿ َم َق ٍاـ أَقُ ُ
اللَّ ُو ألَقُ َ
هذه اٟتادثة ا١تتعلقة بالسياسة الشربية شاه بلى عشركبية
القاب ة؛ ذلك أف بمر  خشي فرقة األعة بسدب اٟترص بلى
فهم ٔتخاطدة الطاس ُب عوسم اٟتج ،كهو عظطة توافر الطاس عن
ا٠تمافة؛ َّ
كل أقيار ا٠تمافة.
لكن بد الرٛتن بن بوؼ  هناه بن ذلك؛ ععلما أف كثَتا
عن اٟتجيج تقصر فهوعهم بن درؾ كماـ بمر؛ فيفضي كماعه إىل فتطة
الطاس ُب ديطهم ،كهذا عا ثٌت بمر بن بزعه؛ فأخره إىل غاية رجوبه
إىل ا١ت يطة حيث ععقل ا٠تمافة كعوطن ا١تهاجرين كاألنصار.
كلست ب با ُب االست الؿ ّٔذه القصة ،بل أنا عقتف أثر
الشاطيب ،ككذا الياهر ابن باشور حيث يقوؿ عديطا كجه ا١تصلحة ُب
الكتماف ُب هذه القصة" :كعطها :أف يكوف اٞتواب بن ا١تسألة يثَت فتطة
لقصور الطاس بن إدراؾ أعثا٢تا ،كمل يزؿ األئمة ٬تتطدوف ا٠توض ُب
دقائق العلم بُت العاعة.)ِ( " . . .
ً
يب ،ىب ٍن قىػرظى ىة بٍ ًن ىك ٍع و
اؿ :ىخىر ٍجطىا
ب  ،قى ى
َّعً ّْ
ثانيا :ىب ٍن ىباع ور الش ٍ
ى
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. َّٖٔ :
(ِ) ابن باشورٖ " ،تقيقات كأنظار " ،ص ، َُٔ :كانظر :الشاطيب" ،
ا١توافقات ".ُٔٗ :ٓ ،
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( ُ)
ا٠تىيَّ ً
ضأى يٍَّب
اب  إً ىىل ًصىرا ور ؛ فىػتىػ ىو َّ
اؽ فى ىم ىشى ىع ىعطىا يب ىمير بٍ ين ٍ
نيًري ي الٍعًىر ى
ِ
ت م َع ُكم؟ » قىاليوا :نىػعم ،ىٍ٨ت ن أىصحاب رس ً
وؿ
قى ى
اؿ« :أَتَ ْد ُرو َف ل َم َم َش ْي ُ َ ْ
ىٍ ي ٍ ى ي ىي
ٍ
ً
ي بِالْ ُقر ِ
آف
ت ىع ىعطىا ،قى ى
اللَّه  ىع ىشٍي ى
اؿ« :إِنَّ ُك ْم تَأْتُو َف أ َْى َل قَػ ْريَة ل َُه ْم َد ِو ّّ ْ
ي النَّح ِل فَ َال تَػب ُدونَػهم بِ ْاألَح ِ
اديِ ِ
ث فَػ َي ْشغَلُونَ ُك ْمَ ،ج ّْر ُدوا الْ ُق ْرآ َف،
َك َد ِو ّْ ْ
ْ ُْ َ
ِ
الروايَ َة عَ ْن َر ُس ِ
ضوا َوأَنَا َش ِري ُك ُك ْم» فىػلى َّما قى ً ىـ
وؿ اللَّ ِو َ ،و ْام ُ
َوأَقلُّوا ّْ َ
ْخطَّ ِ
اب "(ِ).
قىػىرظى ية قىاليوا :ىح ّْ ثطىا ،قى ى
اؿ :نَػ َهانَا ْاب ُن ال َ
ي ؿ هذا األثر بلى عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية
الراجحة؛ ككجه ذلك أف الفاركؽ بمر  هنى بعض الصحابة بن
اسإكثار عن ركاية اٟت يث بن رسوؿ اهلل ؛ ألنه عظطة فوات بعض
ا١تصاحل العظيمة ،فمطها :أنه يشغل أقواعا بن كتاب اهلل تعاىل كهم ُب
غٌت بن كثرة الركاية؛ ألهنم ليسوا أهما للفتول؛ فيسعهم عن اٟت يث
القليل ،أك خشي بلى عن ركل اٟت يث أف يستكثر عن الركاية؛ في ًه ىم
فيه لقلة ضديه؛ كهذا توجيه أيب بدي كعاؿ إليه ابن بد الرب ،حيث
َّبوب بلى األثر السابق بقوله " :باب ذكر عن ذـ اسإكثار عن اٟت يث
دكف التفهم له كالتفقه فيه "؛ ٍب قاؿ عا نصه " :قوؿ بمر  إ٪تا كاف
لقوـ مل يكونوا أحصوا القرآف؛ فخشي بليهم االشتغاؿ بغَته بطه إذ هو

(ُ) هي بئر ق ٯتة ُب طريق العراؽ تدع بن ا١ت يطة بثماثة أعياؿ ،كقيل :عوضع.
انظر :ابن األثَت " ،الطهاية ُب غريب اٟت يث " (ّ .)ِّ/
(ِ) ركاه اٟتاكم " ،ا١تست رؾ" ،رقم ،ّْٕ :كصححه ككافقه الذهيب.
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األصل لكل بلم هذا ععٌت قوؿ أيب بدي ة ُب ذلكٍ ،ب قاؿ أيضان :إف
هنيه بن اسإكثار كأعره باسإقماؿ عن الركاية بن رسوؿ اهلل  إ٪تا كاف
خوؼ الكذب بلى رسوؿ اهلل  كخوفان عن أف يكونوا عع اسإكثار
٭ت ثوف ٔتا مل يتيقطوا حفظه كمل يعوه؛ ألف ضدط عن قلت ركايته أكثر
عن ضدط ا١تستكثر ،كهو أبع عن السهو كالغلط الذم ال يؤعن عع
اسإكثار؛ فلهذا أعرهم بمر عن اسإقماؿ عن الركاية "(ُ).
كصفوة القوؿ أف هذا األثر ي ؿ بلى عشركبية كتماف شيء عن
العلم ٖتصيما ١تصلحة أبظم ،كهو فعل خليفة عشتهر ،كمل يعرؼ له
٥تالف؛ فثدت إٚتابا سكوتيا.
ثالثا :ىب ٍن يسلىٍي ىما ىف بٍ ًن يى ىسا ور " أ َّ
صدًي هغ قى ً ىـ
ىف ىر يج نما ييػ ىق ي
اؿ لى يه ى
ً
ً
ً ً
ىب َّ لى يه
الٍ ىم يطى ىة ،فى ىج ىع ىل يى ٍسأ يىؿ ىب ٍن يعتى ىشابًه الٍ يقٍرآف ،فىأىٍر ىس ىل إًلىٍيه يب ىمير ىكقى ٍ أ ى
ً
ِ
صبِي ٌغ!.
ت؟!  ،قَ َ
َّخ ًل ،فىػ ىق ى
اؿَ :م ْن أَنْ َ
اؿ :أَنَا َع ْب ُد اللَّو َ
ُت الط ٍ
ىبىراج ى
ً ً
ك الٍ ىعر ًاج ً
اؿ :أَنَا َع ْب ُد
ضىربىيه ،ىكقى ى
ُت فى ى
فىأ ى
ىخ ىذ يب ىمير يبٍر يجونا ع ٍن تلٍ ى ى
ِ
ً
ِ
ِِ
ين
ٍس يه؛ فىػ ىق ى
اللَّو ُع َم ُر!  ،فى ىج ىع ىل لى يه ى
اؿ :يَا أَم َير ال ُْم ْؤمن َ
ضٍربنا ىح َّىت ىدع ىي ىرأ ي

(ُ) ابن بد الرب " ،جاعع بياف العلم " ،ََُّ :ِ ،كانظر :اليحاكم " ،شرح
عشكل اآلثار " ،ُّٗ :ُٓ ،الديهقي " ،ععرفة السطن كاآلثار ": ُ ،
ُْٔ.
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َج ُد فِي رأ ِ
ت أِ
ْسي "(ُ).
َح ْسبُ َ
ب الَّ ِذي ُكنْ ُ
َ
ك قَ ْد ذَ َى َ
ظهر ُب زعن الصحابة رجل يسأؿ بن عتشابه القرآف؛ فأنكر
بليه الصحابة  فعله عع أنه سؤاؿ بن العلم؛ كع رؾ إنكارهم أف ُب
ْتثه عا يثَت الفتطة كيشق الصف ،كق اشتهرت قصته كمل يطكر فعل
اس ًم بنً ي٤ت َّم و
ً
فع ٍن الٍ ىق ٍ ى
بمر رضي اهلل بطه أح عن الصحابة بل كافقوه ،ى
أىنَّه قى ى ً
ت ىر يج نما يى ٍسأ يىؿ ىبٍد ى اللًَّه بٍ ىن ىبدَّ و
اؿ ابٍ ين
اس ىب ٍن ٍ ى
األنٍػ ىف ًاؿ فىػ ىق ى
اؿ " :ىٝت ٍع ي
ي
ِ
ِ
ىبدَّ و
الر يج يل
ب م ْن النَّػ َف ِل ،قى ى
اؿ :يٍبَّ ىب ىاد َّ
س م ْن النَّػ َف ِل َوال َّسلَ ُ
اس :الْ َف َر ُ
اؿ ابن بدَّ و ً
ً ًً
اؿ
اؿ الًَّيت قى ى
الر يج يلٍ :األىنٍػ ىف ي
ضا ،يٍبَّ قى ى
اؿ َّ
ك أىيٍ ن
اس ذىل ى
ل ىم ٍسأىلىته؛ فىػ ىق ى ٍ ي ى
اللَّ يه ًُب كًتىابًًه ىعا ًه ىي؟!.
اؿ الٍ ىق ً
اؿ ابٍ ين
اس يم :فىػلى ٍم يىػىزٍؿ يى ٍسأىلي يه ىح َّىت ىك ىاد أى ٍف يٍ٭ت ًر ىج يه يٍبَّ قى ى
قى ى
ىبدَّ و
ض َربَ ُو ُع َم ُر ْب ُن
صبِي ٍغ الَّ ِذي َ
اس :أَتَ ْد ُرو َف َم ا َمثَ ُل َى َذا؛ َمثَ ُل َ
ْخطَّ ِ
اب "(ِ).
ال َ
كالذم يهمطا ُب هذا ا١تقاـ هو أف الصحابة اتفقوا بلى أف
الدحث ُب ا١تتشابه يطدغي أف يقرب ،كأف السائل بطه يزجر ،كهو لوف عن
كتماف العلم الذم ال يطفع إذابته؛ ألنه ال يطدٍت بليه حكم تكليفي،
(ُ) ركاه ال ارعي" ،السطن " ،رقم ، ُْٔ :كصححه ابن حجر " ،اسإصابة "،
ِ ،ُْٗ :رقم.ُِْٔ :
(ِ) ركاه عالك" ،ا١توطأ" ،كتاب اٞتهاد ،باب عا جاء ُب السلب ُب الطفل ،رقم:
ُٗ بسط صحيح.
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يقوؿ ابن باشور عديطا أح شركط بث العلم كإجابة السائل " :أف يكوف
قص السائل االستفادة دكف إثارة الشغب؛ كلذلك أعر بمر بضرب
صديغ الذم كاف يسأؿ أهل العلم بن عتشأّات القرآف.)ُ(" . . . .
رابعا :قى ى ً
َف
َّاس بِ َما يَػ ْع ِرفُو َف ،أَتُ ِحبُّو َف أ ْ
اؿ ىبل ّّي َ " :ح ّْدثُوا الن َ
ب اللَّ ُو َوَر ُسول ُُو "(ِ).
يُ َك َّذ َ
هذا نص ُب عشركبية كتماف العلم بن الطاس إذا أفضى إىل
عفس ة تكذيب اهلل كرسوله  بسدب تعذر تعقل ا١تعٌت كا١تتشابه
ك٨توه ،يقوؿ ابن حجر . . ." :كفيه دليل بلى أف ا١تتشابه ال يطدغي أف
يذكر بط العاعة "(ّ).
كقاؿ القرطيب " :كهذا ٤تموؿ بلى بعض العلوـ ،كعلم الكماـ
أك عا ال يستوم ُب فهمه ٚتيع العواـ ،فحكم العامل أف ٭ت ث ٔتا يفهم
كل إنساف عطزلته ،كاهلل تعاىل أبلم "(ْ).
بطهّْ ،
كيطزىؿ َّ
كهذا كماـ اشتهر بُت الصحابة كمل يعرؼ له ٥تالف؛ فثدت
(ُ) ابن باشورٖ " ،تقيقات كأنظار " ،ص ، َُٓ :كانظر :الشاطيب" ،
ا١توافقات ".ُٓ :ُ ،
(ِ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم.ُِٕ :
(ّ) ابن حجر" ،فتح الدارم" ، ِِٓ : ِ ،كانظر :الشاطيب" ،ا١توافقات": ُ ،
ُِٓ ّٔ :ٓ ،كُٖٔ.
(ْ) القرطيب " ،تفسَت القرطيب".ُٖٓ : ِ ،
- ٕٕٗ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

إٚتابا سكوتيا.
و
ت بِ ُم َح ّْد ٍث
خامسا :قى ى
اؿ ىبٍد ي اللًَّه بٍ ين ىع ٍس يعود َ " :ما أَنْ َ
قَػوما ح ِديثًا الَ تَػبْػلُغُوُ عُ ُقول ُُهم إِالَّ َكا َف لِبػ ْع ِ
ض ِه ْم فِ ْتػنَةً"(ُ).
َ
ْ
ًْ َ
است ؿ ّٔذا األثر ابن حجر كالقرطيب كالشاطيب بلى عشركبية
كتماف بعض العلم للمصلحة الراجحة(ِ) ،ف فيه جواز عطع بعض الطاس
العلم؛ ألف بقو٢تم تقصر بن فهمه ،كهو كما ترل قوؿ صحايب
مل يعرؼ له ٥تالف.
ْت ِم ْن َر ُس ِ
وؿ اللَّ ِو
سادسا :ىب ٍن أ ًىىب يهىريٍػىرةى  قى ى
اؿَ " :ح ِفظ ُ
اآلخ ُر فَػلَ ْو
َح ُد ُى َما فَػبَثَْثتُ ُوَ ،وأَ َّما َ
اءيْ ِن ،فَأ ََّما أ َ
صلى اهلل بليه كسلم ِو َع َ
ِ
وـ "(ّ).
بَػثَثْتُ ُو قُط َع َى َذا الْبُػل ُْع ُ
هذا األثر تفعيل لقاب ة الدحث؛ ذلك أف أبا هريرة  كاف عن
ا١تكثرين ُب اٟت يث؛ حىت العه بعض الطاس ُب ذلك كعع بتأّم فق
أصر بلى التح يث خشية اسإٍب(ْ)؛ كق دؿ األثر السابق بلى أنه مل
(ُ) ركاه عسلم ُب عق عة صحيحه" ،صحيح عسلم". ُُ :ُ ،
(ِ) انظر :ابن حجر" ،فتح الدارم" ،ِِٓ :ِ ،القرطيب" ،تفسَت القرطيب": ِ ،
ُٖٓ ،الشاطيب" ،االبتصاـ".ْٖٗ :ُ ،
(ّ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم.َُِ :
(ْ) ي ؿ بليه قىوله  " :إً َّف الطَّاس يػقيوليو ىف أى ٍكثػر أىبو هريػرةى ،كلىوالى آيػت ً
اف ُب
ى ى ي ي ى ٍ ى ى ٍ ىى
ى ى
ِ
اب اللًَّه عا ح َّ ثٍت ح ً يثاٍ ،بيَّ يػٍتػليو  إِ َّف الَّ ِ
كًىت ً
ين يَ ْك ُت ُمو َف َما أَنْػ َزلَْنا م َن
ذ
َ
ى ى ي ى ن ى
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يدث بعض األحاديث اتقاءن للقتل ،كأعا بن عوضوع هذه األحاديث،
فهي عتعلقة بالفنت اليت ستقع ُب آخر به الصحابة ،يقوؿ ابن حجر:
" كٛتل العلماء الوباء الذم مل يدثه بلى األحاديث اليت فيها تديُت
أساعي أعراء السوء كأحوا٢تم كزعطهم كق كاف أبو هريرة يكٍت بن بعضه
كال يصرح به خوفا بل ى نفسه عطهم كقوله « :أَعُوذ بِاَللَّ ِو ِم ْن َرأْس
الص ْبػيَاف »(ُ)؛ يشَت إىل خمافة يزي بن ععاكية؛ ألهنا
ارة ّْ
ّْ
ّْين َوإِ َم َ
الست َ
كانت سطة ستُت عن ا٢تجرة كاستجاب اهلل دباء أيب هريرة  فمات
قدلها بسطة "(ِ).
كبليه ففعله عع إقرار الصحابة  بلى سكوته دليل بلى
ا١تشركبية؛ يقوؿ الذهيب " :هذا داؿ بلى جواز كتماف بعض األحاديث
ات  إً ىىل قىػولًًه ِ َّ 
الْبػّْيػنَ ِ
يم [ الدقرة ] َُٔ - 159 :إً َّف ًإ ٍخ ىوانىػطىا ًع ىن
َ
الرح ُ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
اف
ك
ر
ا
ص
ن
أل
ى
ا
ن
ع
ا
ط
ػ
ن
ا
و
خ
إ
ف
إ
ك
،
اؽ
و
ىس
أل
ا
ب
ق
ف
الص
م
ه
ل
غ
ش
ي
ف
ا
ك
ين
ر
اج
ه
ٍم
ٍ ى ىى ى ٍ ى ى ى
ال ي ى ى ى ى ى ٍ ى ي ي ي َّ ٍ ي ٍ ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل
يى ٍش ىغلي يه يم ال ىٍع ىم يل ًَب أى ٍع ىوا٢تًً ٍم ،ىكإً َّف أىبىا يهىريٍػىرىة ىكا ىف يىػلٍىزيـ ىر يس ى
ًً
ً
ظ ىعا الى ى ٍ٭ت ىفظيو ىف " .
ض يرك ىف ،ىكى ٍ٭ت ىف ي
ض ير ىعا الى ى ٍ٭ت ي
بليه كسلم بًشىد ًع بىيٍطه ىكى ٍ٭ت ي
ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم.ُُٖ :
(ُ) ركاه أٛت " ،ا١تسط " ،رقم ،ُّٖٗ :كالدخارم " ،األدب ا١تفرد " ،رقم:
ٔٔ ،كصححه األلداين" ،الصحيحة" ،رقم.ُُّٗ :
(ِ) ابن حجر " ،فتح الدارم " ،ُِٓ :ُ ،كانظر :ابن تيمية٣ " ،تموع الفتاكل
" ،ِٓٔ : ُّ ،القرطيب" ،تفسَت القرطيب ".ُٖٔ :ِ ،
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اليت ٖترؾ فتطة ُب األصوؿ أك الفركع أك ا١ت ح كالذـ ،أعا ح يث يتعلق
ْتل أك حراـ ،فما ٭تل كتمانه بوجه فإنه عن الديطات كا٢ت ل . . .ككذا
لو بث أبو هريرة  ذلك الوباء ،ألكذم ،بل لقتل "(ُ).
قلت :ألف نشره لتلك األحاديث يتعلق بأعور ق رية ال قدل
ألح ب فعها كلو بلمها ،غاية عا فيها أهنا شاه بلى ص ؽ الطدوة،
ت
١تيابقة ا٠تيًٍرب ا٠تى ىرب ،يشه لذلك ح يث ىب ٍم ًرك بٍ ًن ىسعًي و  ،قى ى
اؿ :يكٍط ي
ًً
ً
اؿ
َّيب  بًالٍ ىم ًيطىًة ،ىكىع ىعطىا ىعٍرىكا يف ،قى ى
ىجال نسا ىع ىع أًىيب يهىريٍػىرىة ًُب ىع ٍسج الطً ّْ
أىبو هريػرىةًٝ :تعت َّ ً
وؿَ « :ىلَ َك ُة أ َُّمتِي َعلَى يَ َد ْي
كؽ يىػ يق ي
صي ى
ي ي ىٍ ى ى ٍ ي
الصاد ىؽ ا١تى ٍ
ِغل َْم ٍة ِم ْن قُػ َريْ ٍ
اؿ أىبيو
اؿ ىعٍرىكا يف :لى ٍعطى ية اللًَّه ىبلىٍي ًه ٍم غًلٍ ىم نة؛ فىػ ىق ى
ش» فىػ ىق ى
ً
و
و
ىخير يج
ت أى ٍف أىقي ى
تأٍ
ت ،فى يكٍط ي
وؿ :بىًٍت فيماىف ،ىكبىًٍت فيماىف ،لى ىف ىعلٍ ي
يهىريٍػىرىة :لى ٍو شٍئ ي
الشأًٍـ ،فىإًذىا ر ً
ً
ىح ى اثنا
ُت يعلّْ يكوا بً َّ
ىع ىع ىج ّْم إً ىىل بىًٍت ىعٍرىكا ىف ح ى
آه ٍم غلٍ ىما نا أ ٍ
ىي
ً
ً
ت أ ٍىبلى يم(ِ).
قى ى
اؿ لىطىا :ىب ىسى ىه يؤالىء أى ٍف يى يكونيوا عٍطػ يه ٍم؟ قيػلٍطىا :أىنٍ ى
اؿ :ىكا ىف يح ىذيٍػ ىفةي بًالٍ ىم ى ائً ًن فى ىكا ىف
سابعا :ىب ٍن ىب ٍم ًرك بٍ ًن أًىيب قيػَّرةى قى ى
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم ألينى و ً
ىص ىحابًًه ًُب
يى ٍذ يكير أى ٍشيىاءى قىا ى٢تىا ىر يس ي
اس ع ٍن أ ٍ
ب فىػيػٍطيىلًق نىاس ً٦ت ً ً
ك ًع ٍن يح ىذيٍػ ىف ىة فىػيىأٍتيو ىف ىس ٍل ىما ىف
َّن ىٝت ىع ىذل ى
اٍلغى ى
ضً ى ي ه ٍ
وؿ
وؿ ىسلٍ ىما يف :يح ىذيٍػ ىف ية أ ٍىبلى يم ًٔتىا يىػ يق ي
فىػيى ٍذ يكيرك ىف لى يه قىػ ٍو ىؿ يح ىذيٍػ ىف ىة؛ فىػيىػ يق ي
ً
ك لً ىسلٍ ىما ىف فى ىما
فىػيىػٍرج يعو ىف إً ىىل يح ىذيٍػ ىف ىة؛ فىػيىػ يقوليو ىف لى يه :قى ٍ ذى ىكٍرنىا قىػ ٍولى ى
(ُ) الذهيب :السَت ،ٕٓٗ :ِ ،كانظر أيضا.َّٔ :َُ :
(ِ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. َٕٖٓ :
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( ُ)
اؿ :يىا
ك؛ فىأىتىى يح ىذيٍػ ىفةي ىسلٍ ىما ىف ىكيه ىو ًُب ىعٍدػ ىقلىوة ؛ فىػ ىق ى
ك ىكالى ىك َّذبى ى
ص َّ قى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ت ع ٍن ىر يسوؿ اللَّه صلى اهلل بليه
ىسلٍ ىما يف ىعا ٯتىٍطىػ يع ى
ص ّْ قىًٍت ٔتىا ىٝت ٍع ي
ك أى ٍف تي ى
اؿ سلٍما يف :إً َّف رس ى ً
ب
وؿ اللَّه صلى اهلل بليه كسلم ىكا ىف يىػغٍ ى
ىي
كسلم؛ فىػ ىق ى ى ى
ضي
ً
ب لًطى و ً
ضً
ضا لًطى و
اس
ضى فىػيىػ يق ي
فىػيىػ يق ي
وؿ ًُب ّْ
الر ى
ىص ىحابًه ،ىكيىػٍر ى
وؿ ًُب الٍغى ى
اس ع ٍن أ ٍ
ًعن أ ًً
ث ًرجاالن ح َّ و
ض
ب ًر ىجاؿ ىكًر ىجاالن بيػ ٍغ ى
ٍ ٍ
ىص ىحابه ،أ ىىعا تىػٍطتى ًهي ىح َّىت تيػ ىوّْر ى ى ي
ً
ً
ً
ً
َّ
ت أ َّ
وؿ الله صلى اهلل
ىف ىر يس ى
اختماىفنا ىكفيػٍرقىةن ،ىكلى ىق ٍ ىبل ٍم ى
ًر ىج واؿ ىك ىح َّىت تيوق ىع ٍ
اؿ « :أَيُّ َما َر ُج ٍل ِم ْن أ َُّمتِي َسبَْبتُ ُو َسبَّ ًة أ َْو ل ََع ْنتُ ُو
ب؛ فىػ ىق ى
بليه كسلم ىخيى ى
ضبِى  -فَِإنَّما أَنَا ِمن ول ِ
ضبُو َف َوإِنَّ َم ا
ب َك َما يَػغْ َ
آد َـ أَغْ َ
ل َْعنَةً فِي غَ َ
َد َ
ض ُ
ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
صالَ ًة يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة ».
اج َعل َْها َعلَْي ِه ْم َ
ين  -فَ ْ
بَػ َعثَني َر ْح َم ًة لل َْعالَم َ
َب إً ىىل يب ىمىر(ِ).
ُت أ ٍىك ألى ٍكتي ى َّ
ىكاللًَّه لىتىػطٍتى ًه ى َّ
الطاظر ُب هذه اٟتادثة ي رؾ أف سلماف  أنكر بلى حذيفة
 ركايته ألحاديث ثابتة عفادها سب رسوؿ اهلل  لدعض الصحابة
أك دباؤه بليهم ،كهذا كإف حصل قليما إال أف ال كابي عتوافرة لطقله،
بي أف سلماف  رأل عشركبية كتماف هذه األخدار لوركد عا ي ؿ
بلى أهنا كقائع خاصة ال بماقة ٢تا ُب اٞتملة بالتشريع ،كأف أصحأّا

(ُ) هي األرض اليت تطدت الدقل .انظر :ابن فارس " ،عقاييس اللغة ".ِْٕ :ُ ،
(ِ) ركاه أٛت " ،ا١تسط " ،رقم ،ُِِّٕ :كالدخارم" ،األدب ا١تفرد" ،رقم:
ِّْ ،كأبو داكد" ،السطن" ،رقم ،ْٖٔٓ :كاليرباين " ،ا١تعجم الكدَت "،
رقم ،ُٔٓٔ :كصححه األلداين " ،الصحيحة " ،رقم.ُٕٓٔ :
- ٕٗٙ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

إف كانوا ٦تن ال يستحقوهنا؛ فهي رٛتة عن اهلل تعاىل بليهم ،كذكرها
للطاس يورث تطقص بعض الصحابة.
يقوؿ السط م " :كاٟتاصل أف سلماف رضي اهلل بطه عا رضي
بإظهار عا ص ر ُب شأف الصحابة؛ ألنه رٔتا ٮتل بالتعظيم الواجب ُب
شأهنم ٔتا ٢تم عن الصحدة "(ُ).
كيفهم عن األثر السابق أف الصحابة ٣ تمعوف بلى عشركبية
الكتماف ُب هذا الشأف؛ كيستشف هذا عن هت ي سلماف ٟتذيفة
بالكتابة إىل بمر  إف مل يتوقف بن التح يث ٔتثل هذه األخدار؛
ف ؿ بلى تقرر هذا ا١ت رؾ بط هم.
يح ّْ ثي يك ٍم
ٛتىرا ىف أن يَّه قاؿ :فىػلى َّما تىػ ىو َّ
ضأى يبٍث ىما يف قى ى
ثامنا :ىب ٍن يٍ
اؿ :أىالى أ ى
ح ًيثا لىوالى آي هة عا ح َّ ثٍػت يكم ً
وؿ:
صلَّى اهللي ىبلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم يىػ يق ي
ت الطً َّ
وه ىٝت ٍع ي
ى ن ٍ ى ى ى ي ي ي
َّيب ى
الةَ ،إَِّال غُ ِف َر ل َُو َما
«الَ يَػتَػ َو َّ
صلّْي َّ
الص َ
ضأُ َر ُج ٌل يُ ْح ِس ُن ُو ُ
وء ُهَ ،ويُ َ
ض َ
بػيػنَو وبػين َّ ِ
اؿ يبٍرىكية " :اآليىىة ﲐ ﲑ
صلّْيَػ َها» قى ى
الصالَة َحتَّى يُ َ
َْ ُ َ َْ َ
( ِ)
ﲒﲓﲔﲕﲖ [ الدقرة. " ]ُٓٗ :
جلس أعَت ا١تؤعطُت بثماف ُ ب عوضع قريب عن ا١تسج ؛
(ُ) انظر :العظيم آبادم" ،بوف ا١تعدود" ،ُِٕ :ُِ ،الشاطيب" ،ا١توافقات"،
ٓ.ُٕٓ :
(ِ) ػ ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ، َُٔ :كعسلم" ،صحيح عسلم "،
رقم.ُٓٗ :
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فتوضأ ٍب ح ث الطاس باٟت يث ا١تذكور آنفا ،كبلل ٖت يثه بأف ععٌت
عا كرد فيه عذكور ُب آية عن كتاب اهلل  ،كهذه اآلية هي آية الدقرة
ُب رأم بركة كما تق ـ ُب اٟت يث ،بيطما عاؿ عالك إىل أف عراده ّٔا
قوؿ  ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ [ هود.]ُُْ :
كعهما كانت اآلية ا١تقصودة؛ فإف ٤تل الشاه عن األثر كاح ،
كهو عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة؛ يقوؿ الداجي
عوضحا " :فيكوف ععٌت قوله ( :ل َْوَال أَنَّ ُو فِي كِتَ ِ
اب اللَّ ِو ) لوال أف ععٌت
عا أكرده بليكم ُب كتاب اهلل عا أخربتكم به لئما تتكلوا "(ُ).
فأنت ترل أنه لو مل ترد اآلية ُب ععٌت اٟت يث عدشرة بأف بمل
ا٠تَت يذهب السيئة بلى قوؿ عالك أك ٤ترعة للكتماف بلى قوؿ بركة
ث بثماف باٟت يث ٥تافة أف يضل الطاس فيه بسوء فهمهم؛
١تا ح َّ ى
فيحملهم بلى التواكل كترؾ العمل.
اؿ :ىب ىاد يبدىػٍي ي اهللً بٍ ين ًزيى واد ىع ٍع ًق ىل بٍ ىن يى ىسا ور
اٟتى ىس ًن قى ى
تاسعا :ىب ًن ٍ
اٍلمزًين ًُب عر ًض ًه الَّ ًذم عات فً ًيه ،فىػ ىق ى ً
ك ىح ًيثنا ىًٝت ٍعتي يه
اؿ ىع ٍعق هل :إً ّْين ي٤تى ّْ ثي ى
ى ى
ي ى َّ ى ى
ً
ً
ىف ًيل حيا نة عا ح َّ ثٍػت ً
ًعن رس ً ً
ت
ت أ َّ ى ى ى ى ي ى
ك بًه؛ إً ّْين ىٝت ٍع ي
وؿ اهلل  لى ٍو ىبل ٍم ي
ٍ ىي
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
وت يَػ ْوَـ
وؿ اهلل  يىػ يق ي
ىر يس ى
وؿَ « :ما م ْن َع ْبد يَ ْس تَػ ْرعيو اللَّ ُو َرعيَّ ًة يَ ُم ُ
(ُ) الداجي " ،ا١تطتقى ".ّْٓ :ُ ،
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ِ
وت وىو غَ ّّ ِ ِ ِ ِ
ْجنَّةَ»(ُ).
اش ل َرعيَّتو إَِّال َح َّرَـ اللَّ ُو َعلَْيو ال َ
يَ ُم ُ َ ُ َ
برؼ بدي اهلل بن زياد بظلمه كبيشه ٔتن خالفه؛ ككاف ععقل
 يي ا ًر ًيه ،كال ٬تهر له با٨ترافه ٥تافة عفس ة أبظم؛ فكتم هذا
اٟت يث بطه؛ فلما باده ابن زياد ح ثه به ،كبلل إقداله بلى ركايته بأنه
عظطة ا١توت؛ فما يقول ابن زياد بلى أذيته إف أراد ،كهذا ٤تل الشاه
عن اٟت يث ،كهو كتماف اٟت يث ع ة عن الزعن عراباة ١تصلحة شربية
راجحة.
يقوؿ ابن باديس " :كاف ععقل بن يسار يرل عن ظلم بدي اهلل
بن زياد كغشه للربية ،كمل يستيع أف يواجهه ٔت ا ُب هذا اٟت يث عن
ا١توبظة خوؼ أف يديش به؛ فتثور عن أجل قتله أك إذايته ثائرة
بالدصرة ،تؤدم إىل سفك دعاء ا١تسلمُت دكف أف تكف ابن زياد بن
ظلمه؛ فاتقاء ٢تذا مل يواجهه با١توبظة حىت جاء بدي اهلل لعيادته ،كق
بلم ععقل أنه ُب عرض عوته؛ فاغتطم الفرصة كجأّه با١توبظة ١تا
خلصت للمصلحة كأعن ا١تفس ة "(ِ).
عاشرا :بن هزيل بن يشرحدًيل قى ى ً
وسى ىب ًن ابٍػطىوة
اؿ :يسئ ىل أىبيو يع ى
ي ىٍ ٍ ى ٍ ى
ً
ً
اؿ :لً ًمابػطى ًة الطّْصف كلأل ً
كابػطىًة اب ون كأيخ و
ف ،ىكأٍت ابٍ ىن
ت؛ فىػ ىق ى
ّْص ي
ٍ ي ى ٍ
ىٍ ٍ ى ٍ
يخت الط ٍ
ٍ
(ُ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم. ُِْ :
(ِ) ابن باديس٣" ،تالس التذكَت عن كماـ الدشَت" ،ص ُِِ  ،كانظر :الطوكم،
"شرح صحيح عسلم".ُٕٔ :ِ ،
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و
و
ً
ود كأ ٍ ً ً ً
ً
اؿ:
وسى؛ فىػ ىق ى
يخ ىرب ب ىق ٍوؿ أ ًىىب يع ى
ىع ٍس يعود فى ىسييتىاب يع ًٍت؛ فى يسئ ىل ابٍ ين ىع ٍس يع ى
لى ىق ٍ ضلىلٍت إً نذا كعا أىنىا ًعن الٍمهت ًين ،أىٍق ً ً
َّيب صلى
ضى ف ىيها ًٔتىا قى ى
ض ى الطً ُّ
ى ي ىى
ى ي ٍى ى
ِ
ِ ِ
الس ُدس تَك ِ
ْملَ َة
ّْص ُ
اهلل بليه كسلم « :ل ِالبْػنَة الن ْ
فَ ،و ِالبْػنَة ابْ ٍن ُّ ُ
ِ ِ ِ
ىخدىػٍرنى ياه بً ىق ٍوًؿ ابٍ ًن
وسى فىأ ٍ
الثُّػلُثَػ ْي ِنَ ،وَما بَق َي فَلألُ ْخت» .فىأىتىػٍيػطىا أىبىا يع ى
عسع و
اٟتىٍدػير فًي يك ٍم "(ُ).
اؿ :الى تى ٍسأىلي ًوين ىعا ىد ىاـ ىه ىذا ٍ
ود ،فىػ ىق ى
ى ٍي
كجه االست الؿ عن هذه القصة أف أبا عوسى  هناهم بن
سؤاله ْتضرة ابن عسعود  ،كهو كتماف للعلم ١تصاحل شربية؛ عطها:
الورع ُب الفتول كع افعتها إىل عن هو أكىل ،كما أف فيه التطويه بشأف
العلماء كتطديه العواـ إىل تعظيمهم ،كفيه أيضا تعليم طلدة العلم سطة
التحاب بُت أهل العلم.
يقوؿ ابن باشور عستطديا " :كعطها أف ال يكوف ُب العلماء عن
هو أضلع عطه بتلك ا١تسألة كأق ر بلى اٞتواب كأتقن ،كق قاؿ
ِ
ْح ْبػ ُر فِي ُك ْم.)ِ( " . . .
أبو عوسى األشعرم :الَ تَ ْسأَلُوني َما َد َاـ َى َذا ال َ
كنكتة ا١تسألة أف حرعة الكتماف تتعُت ُب حق ا١تطفرد بالعلم،
فإف كج عن يكفيه سقط الوجوب ،كُب هذا الشأف يقوؿ الرازم" :هذا
اسإظهار فرض بلى الكفاية ال بلى التعيُت؛ كهذا ألنه إذا أظهر الدعض
صار ْتيث يتمكن كل أح عن الوصوؿ إليه فلم يدق عكتوعان ،كإذا
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ّٕٖٔ :
(ِ) ابن باشورٖ " ،تقيقات كأنظار" ،ص َُٓ.
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خرج بن ح الكتماف مل ٬تب بلى الداقُت إظهاره عرة أخرل"(ُ).
الحادي عشر :ىب ٍن ًزّْر بٍ ًن يحدىػٍي و
ييب بٍ ىن ىك ٍع وب
ش قى ى
ت أ ىَّ
اؿ :ىسأىلٍ ي
اؾ ابن عسع و
ً
ب لىٍيػلى ىة
وؿ :ىع ٍن يىػ يق ًم ٍ
ود يىػ يق ي
؛ فىػ يق ٍل ي
ت :إً َّف أ ى
ىخ ى ٍ ى ى ٍ ي
اٟتى ٍو ىؿ ييص ٍ
ً
ً
َّاس ،أ ىىعا إًن يَّه قى ٍ ىبلً ىم
الٍ ىق ٍ ًر؟ فىػ ىق ى
اؿ - :ىرٛتى يه اهللي  -أ ىىر ىاد أى ٍف ىال يىػتَّك ىل الط ي
ً
ً
ين ،يٍَّب
َّها ًُب ىرىع ى
َّها ًُب الٍ ىع ٍش ًر ٍاأل ىىكاخ ًر ،ىكأىنػ ى
ضا ىف ،ىكأىنػ ى
أىنػ ى
َّها لىٍيػلى ية ىسٍد وع ىكب ٍش ًر ى
ً
وؿ
ىم ىش ٍي وء تىػ يق ي
ت :بًأ ّْ
ين ،فىػ يقلٍ ي
ىحلى ى
ف ىال يى ٍسىتثٍ ًٍت ،أىنػ ى
َّها لىٍيػلىةي ىسٍد وع ىكب ٍش ًر ى
ً
وؿ
اؿ « :بِال َْع َال َم ِة ،أ َْو بِ ْاآليَِة الَّتِي أَ ْخبَػ َرنَا َر ُس ُ
ك؟ يىا أىبىا الٍ يمٍط ًذ ًر ،قى ى
ىذل ى
ِ
اع ل ََه ا»(ِ).
اهلل  أَنػَّ َها تَطْلُ ُع يَػ ْوَمئِ ٍذَ ،ال ُش َع َ
سأؿ زر بن يحدى و
يش أيب بن كعب  بن ٖت ي ليلة الق ر،
أيب أف ابن عسعود
كأبلمه أف ابن عسعود  مل ير ٖت ي ها؛ َّ
فدُت ّّ
بمى خربها بم ا ،كأنه يعلم أهنا ُب رعضاف ،كلكن كتم كقتها حىت ال
َّ
يتقابس الطاس بن قياـ بقية الليايل ،كهذا هو عربط الفرس؛ فق كتم
ابن عسعود بعض العلم ١تصلحة شربية راجحة.
الثاني عشر :بن أًىيب أىيُّوب  أىنَّه قى ى ً
ضىرٍت يه الٍ ىوفىا ية:
ُت ىح ى
اؿ ح ى
ي
ى
ىٍ
وؿ اهللً
ً
ً
ً
ً
ت ىبٍط يكم ىشيئنا ىٝتعتيه عن رس ً
ت ىر يس ى
وؿ اهلل  ،ىٝت ٍع ي
ت ىكتى ٍم ي
يكٍط ي
ٍ ٍ ٍ ي ٍ ىي
َخلَ َق اهللُ َخلْ ًقا يُذْنِبُو َف يَػ ْغ ِف ُر ل َُه ْم»(ّ).
 يىػ يق ي
وؿ« :ل َْوَال أَنَّ ُك ْم ُتذْنِبُو َف ل َ
(ُ) الرازم " ،تفسَت الرازم ". َُْ :ْ ،
(ِ) ػ ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم.ِٕٔ :
(ّ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم.ِْٕٖ :
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ض فىػلى َّما
كُب ركاية ىب ٍن أًىيب ًظٍدػيىا ىف ،قى ى
وب ُّ
كـ فى ىم ًر ى
الر ى
اؿ :غىىزا أىبيو أىيُّ ى
ً
ت فى ًٍ
حً
ً
ت
اؿ :إً ىذا أىنىا ًع ُّ
ضىر قى ى
صافىػ ٍفتي يم الٍ ىع ي َّك فى ٍادفطي ًوين ىٍٖت ى
اٛتلي ًوين ،فىإ ىذ ا ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
أىقٍ ى اع يكم ،كسأيح ّْ ثي يكم ح يثنا ىٝتعتيه عن رس ً
وؿ اهلل  لى ٍوىال ىح ًايل ىه ىذ ا
ٍ ي ٍ ىي
ٍ ىى ى ٍ ى
ات الَ ي ْش ِر ُؾ بِاللَّوِ
ً
عا ح َّ ثٍػت يكم ً
وؿ اهلل  يىػ يق ي
ت ىر يس ى
وه ىٝت ٍع ي
وؿَ « :م ْن َم َ ُ
ى ى ي ي ي
( ُ)
ْجنَّةَ» .
َش ْيئاً َد َخ َل ال َ
شه أبو أيوب األنصارم  غزك القسيطييطية؛ فلما أدركه
ا١توت كاشت به عرضه ح ث الطاس ّٔذين اٟت يثُت؛ فاألكؿ :يتضمن
توسيع باب الرجاء ُب رٛتة اهلل تعاىل؛ كالثاين :يتضمن الدشارة
للموح ين ب خوؿ اٞتطة ،كق كتمهما دهرا بن الطاس؛ خشية أف
يتكلوا بلى هذا الفضل؛ فلما تصاؼ اٞتمعاف ،كهو عوطن يثوب فيه
العاصي ،كيثدت فيه اليائع ،كأعن بلى الطاس التواكل ،كخشي بلى
نفسه ا١توت كب ـ التدليغ أخرب الطاس ّٔذين اٟت يثُت.
اؿ :يكٍطت ش ً
اه ن ا ًالبٍ ًن يب ىمىر
الثالث عشر :ىب ًن ابٍ ًن أًىيب نيػ ٍع وم قى ى
ي ى
وض؛ فىػق ى ً
اؿً :ع ٍن أ ٍىه ًل
ت؟! فىػ ىق ى
ىك ىسأىلى يه ىر يج هل ىب ٍن ىدًـ الٍدىػ يع ً ى
َّن أىنٍ ى
اؿ٦ :ت ٍ
اؿ :انٍظييركا إً ىىل ىه ىذا ،يى ٍسأىليًٍت ىب ٍن ىدًـ الٍدىػ يع ً
وض ىكقى ٍ قىػتىػليوا ابٍ ىن
الٍعًىر ًاؽ ،قى ى
ً
وؿُ « :ى َما َريْ َحانَػتَا َي
َّيب  يىػ يق ي
ت الطً َّ
َّيب صلى اهلل بليه كسلم ىك ىٝت ٍع ي
الطً ّْ
(ُ) ركاه أٛت " ،ا١تسط " ،رقم ،َِّٓٔ :كاليرباين " ،ا١تعجم الكدَت " ،رقم:
َُْْ  ،كقاؿ الذهيب " :إسطاده قوم " ،الذهيب " ،السَت "، ُِْ :ِ ،
كصححه األرناؤكط ٔتجموع طرقه.
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ِم َن ُّ
الدنْػيَا »(ُ).
جاء رجل إىل ابن بمر رضي اهلل بطهما يسأله بن احملرـ يصيده
دـ الدعوض كما بيطته الركاية األخرل ُب الصحيح؛ فلم ٬تده بن سؤاله
ككتمه العلم حىت ٭تمله بلى السؤاؿ بلى عا هو أهم ،كهو تواطؤهم
بلى قتل اٟتسُت سدط رسوؿ اهلل  ،يقوؿ ابن بياؿ" :كَب ح يث
ابن بمر عن الفقه أنه ٬تب بلى ا١ترء أف يق ـ تعليم عا هو أكك بليه
عن أعر ديطه ،كأف يد أ باالستغفار كالتوبة عن أبظم ذنوبه كإف كانت
فرضا بليه فهي عن األبظم أكك  ،أال ترل ابن بمر
التوبة عن ٚتيعها ن
أنكر بلى السائل سؤاله بن حكم دـ الدعوض كتركه االستغفار كالتوبة
عن دـ اٟتسُت ،كقربه به دكف سائر ذنوبه ١تكانته عن الطيب .)ِ("
كذهب ابن حجر إىل أف عصلحة الكتماف عتعلقة بالسائل؛ ألنه
سأؿ عتعطتا ،كاستضعف توجيه ابن بياؿ إال إف ثدت اشًتاؾ السائل ُب
دـ اٟتسُت  ،كهذا نص كماعه حيث يقوؿ . . ." :كال عانع أف
يكوف بع ذلك أفىت السائل بن خصوص عا سأؿ بطه؛ ألنه ال ٭تل له
كتماف العلم ،إال إف ٛتل بلى أف السائل كاف عتعطتا ،كيؤك عا قلته
أنه ليس ُب القصة عا ي ؿ بلى أف السائل ا١تذكور كاف ٦تن أباف بلى
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ْٓٗٗ :
(ِ) ابن بياؿ " ،شرح صحيح الدخارم ". ُِِ :ٗ ،
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قتل اٟتسُت؛ فإف ثدت ذلك فالقوؿ عا قاؿ ابن بياؿ ،كاهلل أبلم "(ُ).
كبلى كما االحتمالُت يتحصل عا نتغياه ،كهو كتماف العلم
١تصلحة شربية راجحة.
ً
اؿ
ت :ىعا بى ي
الرابع عشر :ىب ٍن يع ىعا ىذ ىة قىالى ٍ
ت ىبائ ىش ىة فىػ يقلٍ ي
ت :ىسأىلٍ ي
ت :أىحركًريَّةه أىنٍ ً
ضى الصَّوـ كالى تىػ ٍق ً
ض تىػ ٍق ً
اٟتىائً ً
ت؟!
ٍ
ضى َّ
ٍى ى
الصماىةى؛ فىػ ىقالى ٍ ى ي
قيػلٍت :لىس ً و ً
تَ " :كا َف ي ِ
ك فَػنُػ ْؤَم ُر
صيبُػنَا ذَلِ َ
ىسأ يىؿ ،قىالى ٍ
ي ٍ ي
ُ
ت ْتىيركًريَّة ىكلىك ٍّْت أ ٍ
ِ ( ِ)
ِ
ِ
الصالَة " .
ضاء َّ
ض ِاء َّ
الص ْوـ َوالَ نػُ ْؤَم ُر بِ َق َ
بِ َق َ
أشكل بلى ععاذة بطت بد اهلل أعر اٟتائض بقضاء الصماة
دكف الصوـ؛ فسألت أـ ا١تؤعطُت بائشة رضي اهلل بطها بن ذلك؛
فزجرهتا بن هذا السؤاؿ ،كخوفتها بانتحاؿ رأم اٟتركرية كهم ا٠توارج،
كأعرهتا بالتسليم للشرع دكف ْتث ُب حكمة التشريع.
كق كجه الشاط يب سلوؾ أـ ا١تؤعطُت بائشة بأهنا مل تذكر ١تعاذة
حكم هذا التشريع كعصاٟته سإعكاف أف ال ٭تتمل بقلها اٞتواب،
فقاؿ ":عن ذلك سؤاؿ العواـ بن بلل عسائل الفقه كحكم
التشريعات ،كإف كاف ٢تا بلل صحيحة كحكم عستقيمة ،كلذلك
أنكرت بائشة بلى عن قالت :مل تقضي اٟتائض الصوـ كال تقضي
(ُ) ابن حجر" ،فتح الدارم". ِْٕ :َُ ،
(ِ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم. ّّٓ :
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الصماة؟!.)ُ(" . . . .
إذف؛ فما انتجعته أـ ا١تؤعطُت عع هذه السائلة هو كتماف للعلم
١تصلحة شربية راجحة ،كق اشتهر جوأّا بُت الصحابة كمل ٗتالف.
ك :إً ّْين بًٍط ى ىبائً ىش ىة أ ّْيـ
الخامس عشر :قى ى
اه ى
وس ي
ف بٍ ين ىع ى
اؿ يي ي
ًً
م الٍ ىك ىف ًن ىخٍيػهر؟!
ُت رضي اهلل بطها إً ٍذ ىجاءى ىها بًىراقً ّّي فىػ ىق ى
اؿ أى ُّ
الٍ يم ٍؤعط ى
ض ُّر َؾ؟!.)ِ(" . . . .
ك َوَما يَ ُ
تَ :ويْ َح َ
قىالى ٍ
ععلوـ أنه كردت نصوص ُب صفة الكفن ،كعن ركاهتا أـ ا١تؤعطُت
بائشة؛ لكطها أبرضت بن سؤاؿ العراقي ككتمت العلم ١تصلحة شربية
راجحة ،كهو أهنا زجرته بع ـ اٞتواب؛ ألنه سأؿ عتعطتا؛ قاؿ ابن
حجر " :ككاف أهل العراؽ اشتهركا بالتعطت ُب السؤاؿ؛ فلهذا قالت له
بائشة :وما يضرؾ؛ تعٍت أم كفن كفطت فيه أجزأ "(ّ).
الص ْبػيَا َف
اؿ« :ا ْكتُ ُموا ّْ
السادس عشر :ىب ٍن ىبلًي  أىن يَّه قى ى
اح فَِإ َّف ُك َّل طَ َال ٍؽ َجائٌِز إَِّال طَ َال َؽ الْ َم ْعتُوهِ»(ْ).
النّْ َك َ
ُب هذا األثر يأعر بلي  بكتماف أعور الطكاح بن الصيب
(ُ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُُٕ :ٓ ،
(ِ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ّْٗٗ :
(ّ) ابن حجر" ،فتح الدارم". ِْٕ :َُ ،
(ْ) ركاه ابن أيب شيدة" ،ا١تصطف" ،رقمَُْٕٗ :؛ كالديهقي " ،ععرفة السطن
كاآلثار " ،رقم. ُِِْٖ :
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ا١تتزكج؛ ألنه لو يبلّْ ىم اليماؽ؛ فيلق صح طماقه ،كهذا تفعيل للقاب ة،
يقوؿ الدهوٌب " :فيفهم أف فائ ته أف ال ييلقوا "(ُ).
السابع عشر :بن أًىيب ً
ً
ت يبٍث ىما ىف
صال وح ،ىع ٍوىىل يبٍث ىما ىف قىاؿ :ىٝت ٍع ي
ى
ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
كيهو ىبلىى ا١تًٍط ىًرب يػ يق ي ً
صلَّى
وؿ :إ ّْين ىكتى ٍمتي يك ٍم ىح يثنا ىٝت ٍعتي يه ع ٍن ىر يسوؿ اللَّه ى
ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
وه ليى ٍختى ىار
يح ّْ ثى يك يم ي
اللَّ يه ىبلىٍيه ىك ىسل ىم ىكىراهيىةى تىػ ىفُّرق يك ٍم ىب ٍّْت ،يٍبَّ بى ى ا يل أى ٍف أ ى
اعرهؤ لًطىػ ٍف ًس ًه عا ب ى ا لىه ،ىًٝتعت رس ى ً
وؿ:
صلَّى اللَّ يه ىبلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم يىػ يق ي
وؿ اللَّه ى
ى ى ي ٍ ي ىي
ٍي
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط يَػ ْوـ في َسبِ ِ
يما س َو ُاه م َن
« ِربَا ُ
يل اللَّو َخ ْيػ ٌر م ْن أَلْف يَػ ْوـ ف َ
المنَا ِزِؿ»(ِ).
َ
كتم بثماف  هذا اٟت يث دهرا طويما بن أهل ا١ت يطة خشية
انصرافهم بطه للمرابية ُب الثغور ،كهم عع ف اسإسماـ كبيانة ا٠تَت اليت
تعيطه بلى اٟتق؛ فلما خشي ضياع العلم ٔتوته أظهره للطاس؛ فوال أنه
رأل عشركبية الكتماف عؤقتا للمصلحة عا أق ـ بلى عثل هذا العمل.
هذا ،كعن خماؿ عا تق ـ عن تصرفات آحاد الصحابة ُب
أبصارهم كأعصارهم عع انتفاء كجود ٥تالف ٢تم؛ نطتهي إىل أف
الصحابة ٣تمعوف بلى عشركبية كتماف العلم إذا ظهرت ا١تصلحة ُب
ذلك ،كُب ا١تيلب ا١توايل سطوضح ضوابط ذلك بإذف اهلل تعاىل.
(ُ) الدهوٌب " ،كشاؼ القطاع ".ِّّ :ٓ ،
(ِ) ركاه أٛت " ،ا١تسط " ،رقمَْٕ :؛ كالًتعذم " ،السطن " ،رقم، ُٕٔٔ :
كحسطه الًتعذم كاأللداين كاألرناؤكط.
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املطلب الجالح :ضوابط قاعدة كتنان العله للنصلخة الشزعية
الزاجخة:
األصل ُب العلم هو الدماغ ،كالكتماف طارئ ١توجب ،كعع طركء
ا١توجب ،فليس الكتماف بابا كاح  ،بل ق تعًتيه األحكاـ التكليفية
ا٠تمس ،كهذا التغَت عطاطه عا يفضي إليه الكتماف أك يقًتف به ،كق أحسن
الكديسي ُب تفصيلها ،عع ٖتفظي بلى بعض أعثلته؛ فلَتجع إليه(ُ).
عه ت ّٔذا لكي أدلف عن خماله إىل أف ت ليلطا بلى عشركبية
القاب ة؛ ال يلزـ عطه شربية الكتماف بلى إطماقه ،بل له ضوابط
شربية ،عن أحسن عن قررها الشاطيب حيث كطأ ٢تذه الضوابط بقوله:
" كعن هذا يعلم أنه ليس كل عا يعلم ٦تا هو حق ييلب نشره كإف كاف
بلما باألحكاـ ،بل ذلك يطقسم ،فمطه عا
عن بلم الشريعة ك٦تا يفي ن
هو عيلوب الطشر ،كهو غالب بلم الشريعة ،كعطه عا ال ييلب نشره
بإطماؽ ،أك ال ييلب نشره بالطسدة إىل حاؿ أك كقت أك شخص"(ِ).
ٍب بع التأصيل كالت ليل ،أٚتل الضوابط ُب قوله . . ." :كضابيه
أنك تعرض عسألتك بلى الشريعة ،فإف صحت ُب عيزاهنا ،فانظر ُب عآ٢تا
بالطسدة إىل حاؿ الزعاف كأهله ،فإف مل يؤد ذكرها إىل عفس ة ،فابرضها ُب
ذهطك بلى العقوؿ ،فإف قدلتها ،فلك أف تتكلم فيها إعا بلى العموـ إف
(ُ) الكديسي " ،أحكاـ الكتماف ُب الشريعة اسإسماعية " ،ص.ُّٓ - َّْ :
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُٕٔ :ٓ ،
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كانت ٦تا تقدلها العقوؿ بلى العموـ ،كإعا بلى ا٠تصوص إف كانت غَت
الئقة بالعموـ ،كإف مل يكن ١تسألتك هذا ا١تساغ ،فالسكوت بطها هو
اٞتارم بلى كفق ا١تصلحة الشربية كالعقلية "(ُ).
كعن خماؿ هذا الكماـ الذم سطشفعه بغَته ٯتكن استطداط
الضوابط اآلتية:
الضابط األوؿ :شرعية المسألة المكتومة:
ع ار تيديق هذه القاب ة بلى ا١تسائل الشربية؛ أعا غَتها فما
تط رج ضمطها إال عن قديل اسإٟتاؽ ،كذلك بابتدار إفضائها إىل الشرع؛
فتط رج ضمن قاب ة الوسائل اليت تعيى حكم عقاص ها ،كتقيي نا
للمسألة بصفة الشربية نقص به صحتها ُب عيزاف الشرع؛ ف ما ب أف
يكوف ٢تا عستط شربي؛ أم أف ُب الطصوص الشربية عا ي ؿ بلى
ابتدارها ،كق أشار الشاطيب إىل هذا الضابط ُب ب ة عواطن عن
ا١توافقات ،عطها قوله . . . ." :كضابيه أنك تعرض عسألتك بلى
الشريعة ،فإف صحت ُب عيزاهنا.)ِ(" . . .
كقاؿ أيضا . . ." :كق ال يلزـ اٞتواب ُب عواضع كما إذا
مل يتعُت بليه أك ا١تسألة اجتهادية ال نص فيها للشارع"(ّ).
(ُ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُِٕ :ٓ ،
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ُِٕ :ٓ ،
(ّ) الشاطيب " ،ا١توافقات "ّّٕ :ٓ ،؛ كانظر أيضا.ِّٕ :ْ :
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كٚتلة القوؿ أنه يشًتط ُب ا١تسألة أف تكوف شربية؛ ألف
الطصوص الواردة ُب كجوب التدليغ أري ّٔا أحكاـ الشريعة خاصة.
كق است ؿ القرطيب ٢تذا بقوؿ اهلل تعاىل :ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ [ الدقرة]ُٓٗ :؛ فقاؿ١" :تا قاؿ :ﲕ

ﲖ ﲗ  دؿ بلى أف عا كاف عن غَت ذلك جائز كتمه ،ال
سيما إف كاف عع ذلك خوؼ؛ فإف ذلك آك ُب الكتماف.)ُ(". . . .
الضابط الثاني :عدـ واقعية المسألة المكتومة:
يستفاد هذا عن قوؿ الشاطيبُ . . ." :ب نازلة كاقعة "(ِ).
فا١تسائل غَت الواقعة ال ٬تب اسإجابة بطها بل يكره بط ٚتهور
الفقهاء ،كبليه شرع كتماف بلمها ،كخالف فريق عن الفقهاء هذا الرأم
كٓتاصة فقهاء أهل الكوفة؛ فاستحدوا الدحث ُب ا١تسائل اليت مل تقع،
كرأكا فيها تربية للملكة الفقهية ،كدربة بلى حل الطوازؿ الفقهية.
كالذم يستفاد عن فقه الصحابة جطوحهم إىل ا١تذهب األكؿ
َّاس َال
ككراهتهم للثاين ،كق أثر بن ععاذ  قوله« :يَا أَيُّػ َها الن ُ
تَػ ْع َجلُوا بِالْبَ َال ِء قَػ ْب َل نُػ ُزولِ ِو.)ّ(» . . . .
(ُ) القرطيب " ،تفسَت القرطيب ".ُٖٔ :ِ ،
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".ِّٕ :ْ ،
(ّ) ركاه ال ارعي" ،سطن ال ارعي" ،رقم ُٓٓ :؛ كالديهقي " ،ا١ت خل إىل السطن
الكربل " ،رقم.ِٗٔ :
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ففرؽ بُت ا١تسائل ا١تطصوصة
كق توسط ابن القيم ُب األعر؛ َّ
كغَت ا١تطصوصة؛ فكل عسألة مل يرد فيها نص كال إٚتاع كمل تقع بع ؛
فللمفيت عط كحة ُب ترؾ اٞتواب بطها؛ ألف الفتول بالرأم ضركرة ،كال
ضركرة ت بوه للدت فيها؛ أعا ا١تسألة اليت كرد فيها نص أك إٚتاع ،فإنه
٬تيب فيها ْتسب اسإعكاف(ُ) ،كاألظهر عا بليه اٞتمهور؛ ألنه يدع
ب ـ كقوع ا١تسألة اليت كرد فيها نص أك إٚتاع.
الضابط الثالث :انتفاء الحاجة إلى المسألة المكتومة في الوقت:
ق تكوف ا١تسألة شربية ككاقعة ،كلكن ال ٭تتاج إليها ُب الوقت؛
فيكره السؤاؿ بطها ،كيشرع كتماف حكمها إىل كقت االحتياج؛ كلذلك
تقرر بط احملققُت جواز تأخَت الدياف بن كقت ا٠تياب إىل كقت
اٟتاجة.
كقولطا بكراهية السؤاؿ ُب هذه ا١تسائل يقتضي قيعا كراهة
اسإجابة بطها كعشركبية كتماف بلمها ،كهو ا١تقصود ،يقوؿ الشاطيب
عقررا " :كالثالث :السؤاؿ عن غَت احتياج إليه ُب الوقت ،ككأ ف هذا
كاهلل أبلم خاص ٔتا مل يطزؿ فيه حكم.)ِ( " . . . .
ك٭تسن التطده إىل أف ظاهر كماـ الشاطيب يوعئ إىل أنه ٥تصوص
بزعن الوحي؛ كهذا اٟتصر ٤تل نظر؛ فوباء الكراهة يتسع إىل الدحث
(ُ) انظر :ابن القيم " ،إبماـ ا١توقعُت " ْ.َُِ :
(ِ) الشاطيب" ،ا١توافقات".َّٖ :ٓ ،
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بن العلم بشيء عع تضييع عا حضر كقته؛ ألف االشتغاؿ بغَت ا١تقصود
اشتغاؿ بن ا١تقصود.
نعم ،الدحث بن عثل هذه ا١تسائل زعن التشريع أش كراهة؛
سإفضائه إىل ٖترًن أك إ٬تاب ق يشق بلى األعة ،كق توكأ الشاطيب ُب
ذلك بلى ح يثُت:
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه
اؿ :ىخيىدىػطىا ىر يس ي
األوؿ :ىب ٍن أًىيب يهىريٍػىرةى قى ى
ْح َّج فَ ُح ُّجوا ».
كسلم فىػ ىق ى
َّاس قَ ْد فَػ َر َ
ض اللَّ ُو َعلَْي ُك ُم ال َ
اؿ« :أَيُّػ َها الن ُ
اؿ رجل :أى يك َّل ب واـ يا رس ى ً
اؿ
ت ىح َّىت قىا ى٢تىا ثىماىثنا فىػ ىق ى
وؿ اللَّه؛ فى ىس ىك ى
ى ى ىي
فىػ ىق ى ى ي ه
َما
ىر يس ي
ْت نَػ َع ْم ل ََو َجبَ ْ
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم« :ل َْو قُػل ُ
ت َول َ
ك َم ْن َكا َف قَػ ْبػلَ ُك ْم
استَطَ ْعتُ ْم  -يٍبَّ قى ى
اؿ  -ذَ ُرونِي َما تَػ َرْكتُ ُك ْم فَِإنَّ َما َىلَ َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ َك ْثػ َرة ُس َؤال ِه ْم َوا ْختالَف ِه ْم َعلَى أَنْبيَائ ِه ْم فَإذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم ب َشيء فَأْتُوا م ْن ُو
ٍ
وه»(ُ).
استَطَ ْعتُ ْم َوإِذَا نػَ َه ْيتُ ُك ْم عَ ْن َشيء فَ َدعُ ُ
َما ْ
فا١تماحظ أنه كره سؤاؿ الرجل كاعتطع بن إجابته؛ ٍب بلل هنيه
بأف كثرة السؤاؿ بما مل ٭تن كقته فيه ضيق بلى األعة ،كسدب
٢تماكها.
يقوؿ الشاطيب " :كإ٪تا سؤا٢تم هطا زيادة ال فائ ة بمل فيها؛
( ِ)
ألهنم لو سكتوا مل يقفوا بن بمل ،فصار السؤاؿ ال فائ ة فيه ".
(ُ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم.ُّّٕ :
(ِ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ْٕ :ُ ،
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الثاني :بن أيب ثعلدة ا٠تشيب  بن رسوؿ اهلل  قاؿ« :إِ َّف
وىا ،وح َّرـ حرم ٍ
ات فَ َال
ض فَ َال تُ َ
ض فَػ َرائِ َ
اللَّ َو َع َّز َو َج َّل فَػ َر َ
ضيّْػ ُع َ َ َ َ ُ ُ َ
اء ِم ْن غَْي ِر
وىاَ ،و َس َك َ
وىاَ ،و َّح َد ُح ُد ً
ودا فَ َال تَػ ْعتَ ُد َ
تَػ ْنتَ ِه ُك َ
ت َع ْن أَ ْشيَ َ
نِسي ٍ
اف فَ َال تَػ ْب َحثُوا َع ْنػ َها»(ُ).
َْ
فهذا اٟت يث  -بلى عا ُب إسطاده عن عقاؿ  -دؿ بلى أف
و
عسألة عقصود شربا؛ فيكوف ْتثها عكركها،
سكوت الشارع بن
كاسإجابة بطها عطافية لقص الشارع؛ ككجه ا١تصلحة ُب كتماف اٞتواب
أف السؤاؿ ق يفضي إىل تشريع حكم بلى كجه العقوبة لكثرة السؤاؿ
كالتعطت فيه ،كشاه هذا قصة بقرة بٍت إسرائيل ،كهي ععلوعة.
الضابط الرابع :ثبوت الضرر في المسألة المكتومة:
ُب بعض األحياف يسأ ؿ ا١تكلف بما ال يعود بليه بطفع ُب دنياه
أك أخراه؛ كعن ٍب شرع كتماف هذا العلم بطه؛ النتفاء الطفع فيه،
كيستشف عا أشرنا إليه عن خماؿ قوؿ اهلل  ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓﳔ ﳕﳖ ﳗﳘ ﳙﳚ[ الكهف.]ّٖ :
(ُ) ركاه ال ارقيٍت" ،السطن " ،رقم ،ّْٗٔ :كاليرباين " ،ا١تعجم الكدَت " ،رقم:
ٖٗٓ ،كاٟتاكم" ،ا١تست رؾ" ،رقم ،ُُْٕ :كصححه اٟتاكم كسكت بطه
الذهيب ،كحسطه الطوكم" ،األربعُت الطوكية" ،رقم ،َّ :كضعفه ابن رجب،
"جاعع العلوـ كاٟتكم".َُٓ : ِ ،
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تأعل ا١تطهج الرباين ُب اٞتواب؛ فدع سؤا٢تم بن خرب ذم
ُت اهلل تعاىل أنه سيتلو بليهم عن بعض أخداره ال كلها عا
القرنُت؛ بىػ َّ ى
ٖتصل به التذكرة.
يقوؿ ابن باشور " :كالذكر :التذكر كالتفكر ،أم سأتلو بليكم
ا١تتلو نفسه ذكران عدالغة بالوصف با١تص ر"(ُ).
عا به التذكر ،فجعل َّ
كيفهم عطه أف عا زاد بلى هذا؛ فما عصلحة للسائل ُب العلم به
لع ـ انتفابه به ،ك٢تذا حصل كتمانه.
كعثله قوؿ اهلل  ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ  اآلية [الدقرة]ُٖٗ :؛ فق كرد ُب سدب نزك٢تا أهنم سألوا
رسوؿ اهلل  بن ا٢تماؿ يد ك رقيقا كا٠تيطٍ ،ب ال يزاؿ يطمو حىت
يصَت ب راٍ ،ب يطقص إىل أف يصَت كما كاف؛ فلم ييًقَّر القرآ يف أبيطهم
باٞتواب بن هذا السؤاؿ كأحا٢تم بلى عا فيه بمل كنفع؛ يقوؿ
الشاطيب " :فوقع اٞتواب ٔتا يتعلق به العمل "(ِ).
كقاؿ أيضا . . ." :فإ٪تا أجيب ٔتا فيه عن عطافع ال ين "(ّ).
كعن هطا شرع للعامل أف ال ٬تيب السائل كأف ٭تيله إىل عا يطفعه،
كهو عا ي ؿ بليه ح يث أىنىس بن عالً و
وؿ
اؿ :بىػٍيػطى ىما أىنىا ىكىر يس ي
ك  قى ى
ٍ ى
(ُ) ابن باشور" ،التحرير كالتطوير".ُٖ : ُٔ ،
(ِ) الشاطيب" ،ا١توافقات"ْْ :ُ ،؛ كانظر :ابن القيم" ،إبماـ ا١توقعُت".ُُِ :ْ ،
(ّ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ّّٖ :ٓ ،
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اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم ىخا ًر ىج ٍ ً
ُت ًع ىن الٍ ىم ٍس ًج ً؛ فىػلى ًقيطىا ىر يجمان بًطٍ ى يس َّ ًة
وؿ اللًَّه صلى
اؿ ىر يس ي
اب ية؟!  ،قى ى
اؿ :يىا ىر يس ى
الٍ ىم ٍس ًج ً ،فىػ ىق ى
وؿ اللًَّه ىع ىىت َّ
الس ى
اؿ :فى ىكأ َّ
استى ىكا ىف؛
ت ل ََها؟! » .قى ى
ىف َّ
اهلل بليه كسلمَ « :ما أَ ْع َد ْد َ
الر يج ىل ٍ
وؿ اللًَّه ع ا أىب ى دت ى٢تا ىكدًَت و
ً و
ص ى ىق وة
اؿ :يىا ىر يس ى
يٍبَّ قى ى
صماىة ىكالى صيىاـ ىك ىال ى
ى ٍ ٍ ي ى ى ى
كلىكً ٍّْت أ ً
ت »(ُ).
ب اللَّ ىه ىكىر يسولى يه .قى ى
يح ُّ
َحبَْب َ
اؿ « :فَأَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
ى
فها هو رسوؿ اهلل  ق اعتطع بن جواب السائل كأحاله إىل عا
يطفعه؛ كهو كجوب اسإب اد ٢تذا اليوـ ،كفيه اسإشارة إىل هذه الطكتة ،كهو
عا بلق به الشاطيب بلى اٟت يث؛ فذكر أف فيه . . ." :إبراضا بن
صريح سؤاله إىل عا يتعلق ّٔا ٦تا فيه فائ ة ،كمل ي٬تده بما سأؿ "(ِ).
كقاؿ ابن بياؿ " :كفيه دليل بلى جواز تطكيب العامل بالفتيا
بن نفس عا سئل بطه إذا كانت ا١تسألة ال تعرؼ أك كاف ٦تا ال حاجة
بالطاس إىل ععرفتها ،ككانت ٦تا ٮتشى عطها الفتطة كسوء التأكيل"(ّ).
كيقوؿ اآلجرم " :كإذا سئل بن عسألة فعلم أهنا عن عسائل
الشغب ،ك٦تا يورث الفنت بُت ا١تسلمُت ،استعفى عطها ،كرد السائل إىل
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ،ّٖٖٔ :كعسلم" ،صحيح
عسلم" ،رقم ، ِّٔٗ :كاللفظ ١تسلم.
(ِ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ْٓ :ُ ،
(ّ) ابن بياؿ " ،شرح صحيح الدخارم".ّٕ :ُٓ ،
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عا هو أكىل به ،بلى أرفق عا يكوف"(ُ).
فليس كل عن يسأؿ؛ يسأؿ بما يطفعه؛ فمن الطاس عن يسأؿ
بغية إثارة الشغب؛ ال يري إحقاؽ حق كال إبياؿ باطل ،ففي عثل هذه
اٟتاؿ ال يشرع للعامل إجابته؛ ألف له ُب اٞتواب تكأة يستعُت ّٔا بلى
فتطة الطاس ُب ديطهم.
كج ير بالذكر أف الصلة كثيقة بُت اٞتواب كالسؤاؿ؛ فكما يشرع
كتماف العلم ١تصلحة انتفاء الفائ ة عن السؤاؿ؛ فيكره كذلك ابت ناء
السؤاؿ بما ال يطفع ،ك٢تذا يب َّ عن ٚتلة السؤاؿ ا١تكركه ،كعن هطا كره
العلماء الدحث ُب كل عسألة ال يطدٍت بليها بمل ،سؤاال أك جوابا،
قاؿ عالك . . . ." :كال أحب الكماـ إال فيما ٖتته بمل.)ِ( " . . .
كيقوؿ الشاطيب " :كل عسألة ال يطدٍت بليها بمل؛ فا٠توض
فيها خوض فيما مل ي ؿ بلى استحسانه دليل شربي ،كأبٍت بالعمل:
بمل القلب كبمل اٞتوارح ،عن حيث هو عيلوب شربا.
كال ليل بلى ذلك استقراء الشريعة؛ فإنا رأيطا الشارع ييعرض بما
(ُ) اآلجرم " ،أخماؽ العلماء" ،ص ، ٓٔ :كانظر :ابن باشورٖ" ،تقيقات
كأنظار" ،ص.َُٔ :
(ِ) انظر :ابن بد الرب" ،جاعع بياف العلم " ،ُٖٗ : ِ ،الشاطيب" ،ا١توافقات"،
ٓ.ّّٖ :
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ال يفي بمما عكلفا به.)ُ( " . . .
ٍب طفق ي لل كيؤصل ٢تذه القاب ة الشربية ،كق تق ـ ذكر
بعض هذه األدلة.
كقاؿ ُب عقاـ عا يشرع جوابه عن األسئلة . . ." :كهو ٦تا يطدٍت
بليه بمل شربي كأشداه ذلك "(ِ).
كإليك تيديقا فقهيا ١تا بيطاه؛ قاؿ ابن العريب " :كأعا ا١تيسر :فهو
شيء ٤ترـ ال سديل إىل بمله ،فما فائ ة ُب ذكره؛ بل يطدغي أف ٯتوت
ذكره كٯتحى رٝته "(ّ).
فتأعل كيف أبرض ابن العريب بن بياف ععٌت ا١تيسر ٠تلو الفائ ة
عن ذكره؛ كحىت ال تتعلق به القلوب ا١تريضة؛ فتميل إىل فعله.
الضابط الخامس :وجود ما ىو أولى بالنشر من المسألة المكتومة:
ً ًً
كجلًّْه ،فرضه كنفله ،يشه
األصل عيلوبية نشر العلم كله دقّْه ي
٢تذا العموـ ا١تستفاد عن االسم ا١توصوؿ ُب قوؿ اهلل  ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ اآلية [ ا١تائ ة ،] ٕٔ :ككذا عا
وؿ اللًَّه صلى اهلل بليه كسلم:
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
صح ىب ٍن أًىيب يهىريٍػىرةى  قى ى
(ُ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ّْ :ُ ،
(ِ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ِّٕ :ْ ،
(ّ) ابن العريب " ،أحكاـ القرآف".ُْٔ/ ِ ،
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ِ
ِ
ْج َم ُو اللَّ ُو بِلِ َج ٍاـ ِم ْن نَا ٍر يَػ ْوَـ
« َم ْن ُسئ َل َع ْن عل ٍْم فَ َكتَ َم ُو أَل َ
ال ِْقيَ َام ِة»(ُ).
فعم كل
فق كرد لفظ العلم ُب اٟت يث نكرة ُب سياؽ الشرطَّ ،
فرض كنفل ،إال أف بعض أهل العلم يرل أف هذا العموـ غَت عراد،
كحكى اتفاؽ أهل العلم بلى خمافه؛ كبه ٭تصل اٞتمع بيطه كبُت سائر
الطصوص ،يقوؿ ابن باشور " :كق اتفق العلماء بلى أف هذا الظاهر
غَت عراد؛ ككجه اتفاقهم بلى ذلك أف العقوبة ت ؿ بلى كوف عا ترتدت
بليه كدَتة ،كق دلت األدلة الشربية عن ا١تطقوؿ كا١تعقوؿ أف جواب
العامل بما يسأؿ بطه ليس بواجب ُب ٚتيع األحواؿ ،كأف كوف الشيء
ذندا يقتضي ترتب عفس ة ديطية بلى فعله ،كال ٧ت ُب ب ـ إجابة
العامل عن يسأله عفس ة ُب كثَت عن األحواؿ ،فذلك ال ابي ٢تم إىل
تأكيل هذا اٟت يث ،أم ٛتله بلى غَت ظاهره ٚتعا بُت األدلة ٦تا كرد
بن الشارع كعا استقرئ عن قواب الشريعة "(ِ).
إذف ،ليس كل بلم ييلب تدليغه كيتأك نشره؛ فمطه عا يش د
(ُ) ركاه أبو داكد" ،السطن" ،رقم ،ّٖٔٓ :كابن حداف" ،صحيح ابن حداف"،
رقم ،ٗٔ :كاٟتاكم" ،ا١تست رؾ" ،رقم ،ّْٔ :كصححه ابن حداف،
كاٟتاكم ككافقه الذهيب ،كقاؿ األلداين :حسن صحيح.
(ِ) ابن باشورٖ " ،تقيقات كأنظار " ،ص ،َُُ :كانظر :القرطيب " :تفسَت
القرطيب".ُٖٓ :ِ ،
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ُب تدليغه كعطه عا ليس كذلك ،كعن هطا فرؽ بعض أهل العلم بُت
الفرض كالطفل؛ فأجازكا كتماف الطفل دكف الفرض ،كأكلوا اٟت يث
السابق ،كٛتلوه بلى نوع ٥تصوص عن العلم ،كهو الفرض دكف الطفل،
كهذا اختيار ا٠تيايب ُب شرحه ٢تذا اٟت يث ،حيث قاؿ " :كهذا ُب
العلم الذم يلزعه تعليمه إياه ،كيتعُت بليه فرضه؛ كمن رأل كافران يري
اسإسماـ يقوؿ :بلموين عا اسإسماـ كعا ال ين؟!  ،ككمن يرل رجمان
ح يث العه باسإسماـ ال ٭تسن الصماة ،كق حضر كقتها يقوؿ:
بلموين كيف أصلي؟!  ،ككمن جاء عستفتيان ُب حماؿ أك حراـ يقوؿ:
أفتوين كأرش كين؛ فإنه يلزـ ُب عثل هذه األعور أف ال ٯتطعوا اٞتواب بما
سألوا بطه عن العلم ،فمن فعل ذلك [كاف] آٙتان عستحقان للوبي
كالعقوبة ،كليس كذلك األعر ُب نوافل العلم اليت ال ضركرة بالطاس إىل
ععرفتها "(ُ).
كق أي ه ابن باشور ُب رأيه كبلق بالقوؿ" :كععطاه أف كتماف
العلم ا١تسؤكؿ بطه حراـ إذا كاف يًتتب بلى السؤاؿ بمل فيما ٬تب
ابتقاده أك عا ٬تب التعد به أك ُب اسإق اـ بلى بمل عن األبماؿ
ا١تكلف ّٔا السائل.
كحاصل كماعه ٗتصيص العموـ الواقع ُب لفظ :بلم ،باٟتالة اليت
(ُ) ا٠تيايب" ،ععامل السطن".ُٖٓ :ْ ،
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يًتتب بلى ب ـ اسإجابة فيها إق اـ بلى حراـ ،بطاءن بلى أف التعليم إ٪تا
هو كسيلة للعمل؛ فما يكوف حكمه إال عوافقا ٟتكم ا١تتوسل إليه؛ ألف
الوسيلة تعيى حكم ا١تقص  ،هذا دليل ٗتصيص عن جهة الطظر ،كي ؿ
٢تذا التخصيص أيضا عن األثر ركاية ابن عاجه عن ح يث أًىيب سعًي و
ى
مَ « :م ْن َكتَ َم ِعل ًْما ِم َّما يػَْنػ َف ُع اللَّ ُو بِ ِو فِي أ َْم ِر الن ِ
َّاس فِي الدّْي ِن
ٍ
ا٠تي ٍ ًر ّْ
ْج َم ُو اللَّ ُو يػَ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة بِلِ َجاٍـ ِم َن النَّارِ »(ُ)"(ِ).
أَل َ
هذا عا ٨تا إليه ا٠تيايب ككافقه ابن باشور ،غَت أف هذا الضابط
غَت عرضي بط غَت٫تا؛ ألف فيه توسعا غَت ٤تمود ُب بعض نواحيه؛
فتقيي الكتماف بالفرض دكف الطفل فيه نوع تساعح عع الط ب عع أنه
حكم تكليفي.
صحيح أف الط ب غَت كاجب ،لكن هذا عقي بابتدار آحاد
الط ب ال ٣تموبه؛ ألف الط ب عق عة للواجب كسياج حفظه ،كهو
ٔتجموبه كاجب ،كهذا عا ال نزاع فيه بط احملققُت ،يقوؿ الشاطيب:
" إذا كاف الفعل عط كبا باٞتزء كاف كاجدا بالكل "(ّ).
كحىت بابتدار أفراد الط ب ،فهو كإف مل ٬تب بمما؛ فإنه كاجب
(ُ) ركاه ابن عاجه" ،السطن" ،رقم ، ِٔٓ :كضعفه الدوصَتم " ،عصداح
الزجاجة" ،رقم ،َُٖ :كقاؿ األلداين :ضعيف ج ا.
(ِ) ابن باشورٖ" ،تقيقات كأنظار" ،ص.َُّ :
(ّ) الشاطيب" ،ا١توافقات" ،ُُِ :ُ ،كانظر أيضا.ِّٗ :ُ :
- ٕٜٙ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

عتعُت ابتقادا ،فيجوز للمكلف – اتفاقا  -ترؾ ا١تستحب ،كال يشرع
له ترؾ ابتقاد استحدابه عن غَت تأكيل سائغ؛ ألنه حكم شربي.
كلو نظرنا إىل ا١تط كب عن زاكية تدليغه؛ فتدليغه فرض كفاية؛ فما
٬توز االستهانة به؛ ألف ذلك يفضي إىل ضياع شيء عن التشريع ،يقوؿ
ابن تيمية . . ." :لكن ٬توز ترؾ ا١تستحب عن غَت أف ٬توز ابتقاد
ترؾ استحدابه؛ كععرفة استحدابه فرض بلى الكفاية؛ لئما يضيع شيء
عن ال ين "(ُ).
كما أف استثطاء الفرض بلى إطماقه ٤تل نظر؛ فق يكتم
الفرض إذا أفضى إىل فوات عصلحة أبظم أك أكقع ُب عفس ة راجحة،
كهو عا دلت الطصوص بلى عشركبية كتمانه أيضا كما عر ُب عدحث
األدلة ،كسأكتفي بإيراد دليل كاح ُب هذا ا١تقاـ ،كهو عا صح ىب ًن ابٍ ًن
اؿ رس ي ً ً ً
ً
ىبدَّ و
ُت
اس ىر ًض ىي اللَّ يه ىبٍطػ يه ىما ،قى ى
وؿ اللَّه  ل يم ىعاذ بٍ ًن ىجدى ول ح ى
اؿ :قى ى ى ي
ك َستَأْتِي قَػ ْوًما أ َْىل كِتَ ٍ
اب ،فَِإ َذا ِج ْئتَػ ُه ْم ،فَا ْد ُع ُه ْم
بىػ ىعثى يه إً ىىل اليى ىم ًن« :إِنَّ َ
َ
إِلَى أَ ْف يَ ْش َه ُدوا أَ ْف الَ إِل ََو إَِّال اللَّ ُوَ ،وأ َّ
وؿ اللَّ ِو ،فَِإ ْف ُى ْم
َف ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ِ
ك ،فَأَ ْخبِ ْرُى ْم أ َّ
س
َك بِ َذلِ َ
أَطَاعُوا ل َ
َف اللَّوَ قَ ْد فَػ َر َ
ض عَلَيْه ْم َخ ْم َ
ٍ
صلَو ٍ
ك ،فَأَ ْخبِ ْرُى ْم أ َّ
َف
َك بِ َذلِ َ
اعوا ل َ
ات فِي ُك ّْل يَػ ْوـ َولَْيػلَ ٍة ،فَِإ ْف ُى ْم أَطَ ُ
ََ
ِ
ص َدقَةً تُػ ْؤ َخ ُذ م ْن أَغْنِيَائِ ِه ْم فَػتُػ َر ُّد عَلَى فُػ َق َرائِ ِه ْم،
اللَّ َو قَ ْد فَػ َر َ
ض عَلَْي ِه ْم َ
(ُ) ابن تيمية٣ " ،تموع الفتاكل ".ّْٔ :ْ ،
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اؾ َوَك َرائِ َم أ َْم َوالِ ِه ْم َوات ِ
َّق َد ْع َوَة
ك ،فَِإيَّ َ
َك بِ َذلِ َ
اعوا ل َ
فَِإ ْف ُى ْم أَطَ ُ
ِ ِ
ِ ِ
اب»(ُ).
س بَػ ْيػنَ ُو َوبَػ ْي َن اللَّو ح َج ٌ
َ
المظْلُوـ ،فَإنَّ ُو ل َْي َ
هذا الت رج ُب التدليغ عتعلق أساسا بأركاف اسإسماـ ،كعع هذا
نرل الطيب  يوجه سفَته إىل الت رج ُب دبوته ،كهذا الت رج بلغة
أخرل هو كتماف بلم الفرض عؤقتا ١تصلحة شربية راجحة؛ ذلك أنه
لو ٛتل أهل اليمن بلى ال ين ٚتلة ٠ترجوا عطه ٚتلة.
كطوبا ١تا تق ـ ال ب أف ٩تتار ضابيا أدؽ؛ كهو كجود عا هو
أكىل بالطشر عن ا١تسألة ا١تكتوعة ،كبه ٩تلص إىل عشركبية كتماف الطفل
١تن طولب بالفرض ،كإىل عشركبية كتماف الفرض ١تن خوطب بفرض
أهم عطه ،ك٦تا ي ؿ بلى األكؿ ح يث ا١تسيء صماته ،ك٦تا يشه
للثاين ح يث ععاذ ،كّٔذا يتحرر الضابط ،كيسلم عن أم إيراد أك
ابًتاض.
الضابط السادس :أال يترتب على المسألة المكتومة انعداـ العلم:
عن أدؽ ضوابط كتماف العلم ،أف ال يع ـ العلم إذا مل يظهره؛
فإف أعطا ذلك مل يتعُت التدليغ ،كما أفاده ابن العريب ُب تعليقه بلى
ِ
ِ
ْج َم ُو اللَّ ُو بِلِ َج ٍاـ ِم ْن نَا ٍر يَػ ْوَـ
ح يثَ « :م ْن ُسئ َل َع ْن عل ٍْم فَ َكتَ َم ُو أَل َ
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ،ُْٗٔ :كعسلم" ،صحيح
عسلم" ،رقم.ُٗ :
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ال ِْقيَ َام ِة»(ُ)؛ فقاؿ " :هو ٤تموؿ بلى ٜتسة أكجه :أف يع ـ ذلك
العلم إف مل يظهره.)ِ( " . . . .
كيقوؿ القرطيب " :كٖتقيق اآلية هو :أف العامل إذا قص كتماف
العلم بصى ،وإذا لم يقصده لم يلزمو التبليغ إذا عرؼ أنو مع غيره،
كأعا عن سئل فق كجب بليه التدليغ ٢تذه اآلية كللح يث "(ّ).
كيقوؿ الشاطيب . . ." :كأعا الرابع فليس اٞتواب ٔتستحق
بإطماؽ ،بل فيه تفصيل؛ فيلزـ اٞتواب إذا كاف با١تا ٔتا سئل بطه عتعيطا
بليه . . . .كق ال يلزـ اٞتواب ُب عواضع كما إذا مل يتعُت بليه "(ْ).
كبلى ضوء عا سلف نتفهم إحجاـ بعض السلف بن تفسَت
القرآف أك ركاية اٟت يث أك اسإدالء بالفتول؛ ك٤تمله بط م هو كجود
الكفاية عن غَتهم ،ك٢تذا كتموا بعض عا بط هم عن بلم ١تصاحل شربية
يتوخوهنا.
الضابط السابع :عدـ تدارؾ العمل المستفاد من المسألة المكتومة:
ق يًتتب بلى العلم ا١تكتوـ بمل ال ٯتكن ٖتصيله؛ فيطزؿ ب ـ
ت اركه عطزلة ب عه ،كع ن ذلك عا حكم اهلل تعاىل به ق را ،ككرد ُب
(ُ) تق ـ ٗتر٬ته ُب صحيفة ،رقم. ّٕ :
(ِ) ابن العريب" ،بارضة األحوذم".ُُٖ :َُ ،
(ّ) القرطيب" ،تفسَت القرطيب".ُٖٓ :ِ ،
(ْ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ّّٕ – ِّٕ :ٓ ،
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الشريعة خربه؛ فمثل هذا ال ع فع له ،كال راد ١تا ق ره اهلل تعاىل فيه،
كعن هطا يفهم قوؿ أًىيب هريػرىة " :ح ِفظ ِ
ِ ِ
اءيْ ِن:
َ ُ
ْت م ْن َر ُسوؿ اللَّو ِ و َع َ
ي ىٍ ى
( ُ)
ِ
وـ" .
َح ُد ُى َما فَػبَثَثْتُوَُ ،وأ ََّما َ
اآلخ ُر فَػلَ ْو بَػثَثْتُوُ قُط َع َى َذا ال بُػل ُْع ُ
فَأ ََّما أ َ
كالوباء الذم مل يدثه أبو هريرة ألكثر الطاس عتعلق بأعور الفنت
كأحواؿ بعض كالة السوء ،كتدليغه عن شأنه أف ي خل الوهن بلى
القلوب ،كما أنه ال ع فع له؛ ألنه عن ٚتلة ا١تق كر الذم ال قدل ألح
ب فعه ،كعن ًح ىك ًم ذكره أف يكوف شاه ا بلى ص ؽ الطدوة.
كيع ابن باشور عن أبرز عن أشار إىل هذا الضابط؛ فقاؿ" :
كعطها :أف يكوف العمل با١تسؤكؿ بطه عتوقفا بلى جواب ا١تسؤكؿ؛ فأعا
إذا فات العمل أك تعذر الت ارؾ فما ٬تب اٞتواب؛ إذ مل يدق اٞتواب
كسيلة إىل حكم شربي عن كجوب أك ٖترًن ،كعثاؿ ذلك عا كقع عن
ا١تعتم بن بداد . . . . .فهذا االستفتاء ُب غَت ٤تله؛ إذ كاف بليه أف
يستفتيهم قدل أف يقتله "(ِ).
كخرب عا كقع للمعتم خماصته أف ألفونسو السادس علك
قشتالة أراد أف يذؿ ا١تسلمُت؛ فأرسل يهوديا إىل ا١تعتم بن بداد أعَت
إشديلية ييالده اسإذف لزكجه أف تل داخل جاعع قرطدة ،فاعتطع ابن بداد
عن هذا اليلب؛ فأغلظ له اليهودم ُب القوؿ ،فضربه ابن بداد ٔتحربة
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم.َُِ :
(ِ) ابن باشورٖ" ،تقيقات كأنظار" ،ص.َُْ :
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كانت بُت ي يه؛ فقتلهٍ ،ب أعر به فصلب عطكوسان بقرطدة.
ك١تا سكت بطه الغضب استفىت الفقهاء فيما صطع ،فدادره الفقيه
٤تم بن اليماع بالرخصة ُب ذلك؛ ألف اليهودم تع ل ح كد
الرسالة؛ فاستوجب القتل؛ فلما سأله الفقهاء ُب فتواه؛ قاؿ " :إ٪تا
بادرت بالفتول خوفان أف يكسل الرجل بما بزـ بليه عن عطابذة
الع ك ،كبسى اهلل أف ٬تعل ُب بزٯتته للمسلمُت فرجان! "(ُ).
ففي هذه القصة تيديق لكتماف العلم الذم ال ٯتكن ت ارؾ
العمل ا١تًتتب بليه؛ خاصة كأف عا ترتب بلى هذا الكتماف إبماف
اٞتهاد ُب كجه الصليديُت ،كهو عا تكلل ٔتعركة الزالقة الشهَتة ،اليت
يخر.
أع ت أنفاس اسإسماـ ُب األن لس أربعة قركف أ ى
الضابط الثامن :إفضاء العلم بالمسألة المكتومة إلى مفسدة راجحة:
إذا أفضى إفشاء العلم إىل عفس ة راجحة؛ فإف الكتماف يتعُت
طريقا ل رئها؛ كٯتكن العلم با١تفس ة بالطظر إىل عآؿ إفشاء العلم؛
كذلك بعرضها إىل كاقع الزعن كأهله؛ فق يقتضي نشر العلم فسادا ُب
كقت دكف كقت أك ُب فئة عن الطاس دكف غَتهم(ِ).
فالفقيه اٟتاذؽ يوازف بُت ا١تصاحل كا١تفاس ؛ فإف رجحت كفة
(ُ) انظر :اٟتمَتم " ،الركض ا١تعيار ُب خرب األقيار" ،ص. ِٖٖ :
(ِ) انظر :الشاطيب" ،ا١توافقات".ُِٕ :ٓ ،
- ٕٚٗ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

الكتماف ق عها بلى اسإفشاء  ،ك٦تا يشه ٢تذا قوؿ اهلل تعاىل  :ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  اآلية
[األنعاـ.]َُٖ :
فإظهار زيف آ٢تة ا١تشركُت كتطقصها عن العلم الذم ييلب
نشره؛ ألف الكفر بالياغوت ال يتحصل إال بتعريته ككشف خديئته،
كهو عا حكاه اهلل تعاىل ُب قصة إبراهيم ؛ فقاؿ :ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱭ ﱮﱯ ﱰ  [ عرًن] ِْ :؛
لكن هذا العلم ييلب كتمانه إذا أفضى إىل عفس ة راجحة كهي سب
َّ
اهلل .
كبطاء بلى عا تق ـ؛ فإنه ٭تظر نشر شيء عن العلم كيشرع
كتمانه إذا أدل إىل عفس ة راجحة ،كق ب د الشاطيب ٚتلة عن
ا١تفاس اليت يشرع ععها كتماف اٞتواب ،كهذه بعضها:
( ُ)
ُ ػ أف يؤدي الجواب إلى التكلف والتعمق :
كق است ؿ له بقوؿ اهلل تعاىل  :ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
الر ٍٛتىنً
ﱖ ﱗ ﱘ [ سورة ص ،]ٖٔ :كعثَّل له بأث ًر ى٭تٍ ىِت بٍنً ىبدٍ ً َّ
ب ًن ح ً
ب أ َّىف يبمر بٍن ا ٍ٠تىيَّ ً
اب ىخرج ًُب رٍك و
اط و
ب فًي ًه ٍم ىب ٍميرك بٍ ين الٍ ىع ً
اص
ٍ ى
ىى ى
ىى ى
ً
ً
ً
صاح ً
ب ا ٍٟتىٍو ً
اؿ بى ٍميرك بٍ ين الٍعى ً
ب
ضا؛ فىػقى ى
ىح َّىت ىكىريدكا ىح ٍو ن
ض :يىا ى
اص ل ى
صاح ى
اب« :يا ِ
ا ٍٟتىٍو ً
ب
اع؟ ؛ فىػ ىق ى
ك ّْ
ضى
ض ىه ٍل تى ًريد ىح ٍو ى
اؿ بي ىمير بٍ ين ا ٍ٠تىيَّ ً َ َ
السدى ي
صاح َ
(ُ) انظر :الشاطيب" ،ا١توافقات" ّّٕ :ٓ ،كّٖٗ).
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ْح ْو ِ
السبَ ِاع َوتَرِ ُد عَلَْيػنَا»(ُ).
ض الَ تُ ْخبِْرنَا فَِإنَّا نَرِ ُد َعلَى ّْ
ال َ
ففيه أف بمر  هناه بن جواب هذا السؤاؿ؛ ألنه لو أخربه
بولوغها لضاؽ بليهم(ِ) ،كألفضى إىل اٟترج الذم جاءت الشريعة
برفعه ،كهذا دليل بلى أف اٞتواب الذم يفضي إىل التطيع عذعوـ؛ ف ؿ
بلى عشركبية الكتماف عن أجل هذه ا١تصلحة.
ِ ػ السؤاؿ عما ال يعقل معناه (ّ) :كعن جطس التعمق الذم
يشرع ععه الكتماف اسإجابة بن ا١تسائل ا١تذعوعة؛ كالسؤاؿ بما ال
يعقل ععطاه؛ فمثل هذا يشرع كتمانه ُب اٞتملة إعا لتضمطه إقرار السائل
بلى االبًتاض بلى الشرع بالرأم أك ألف اٞتواب أكرب عن بقل
السائل؛ فيتماَب سإعكاف فتطة السائل بذلك ،أك ألنه عن ا١تتشابه.
(ُ) ركاه عالك" ،ا١توطأ" ،كتاب اليهارة ،رقم ، ُْ :كال ارقيٍت " ،سطن
ال ارقيٍت" ،رقم ،ِٔ :كالديهقي" ،السطن الكربل " ،رقم ،ُُُٖ :كقاؿ
الطوكم " :كهذا األثر إسطاده صحيح إىل ٭تِت بن بد الرٛتن لكطه عرسل
عطقيع فإف ٭تِت كإف كاف ثقة فلم ي رؾ بمر بل كل ُب خمافة بثماف . ..
إال أف هذا ا١ترسل له شواه تقويه." . . .
الطوكم " ،آّموع ".ُْٕ :ُ ،
(ِ) انظر :ابن بد الرب" ،االستذكار".ُٔٗ :ُ ،
(ّ) انظر :الشاطيب" ،ا١توافقات" ُُٕ :ٓ ،كُّٕ كَّٗ  ،)ُّٗ -ابن
القيم" ،إبماـ ا١توقعُت".َُِ :ْ ،
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كق عثل لذلك بأعثلة نكتفي بواح عطها ،كهو عا جاء ىب ًن ابٍنً
ًو
ا٠تىيَّ ً
ًشه و
اب َّ
اب 
ىخدىػىريه أىن يَّه ىًٝت ىع يب ىمىر بٍ ىن ٍ
س بٍ ىن ىعالك  أ ٍ
ى
أف أىنى ى
وؿ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
يىػ يق ي
َب؟
اؿ :فَ ُك ُّل َى َذا قَ ْد َع َرْفػنَ ُاه فَ َم ا ْاأل ُّ
ﲾ ﲿ ﳀ [ بدس ]ِٖ :قى ى
ف اتَّبِ ُعوا
ت ًُب يى ً هً فىػ ىق ى
اؿَ « :ى َذا ل ََع ْم ُر اللَّ َو التَّ َكلُّ ُ
صا ىكانى ٍ
 ،يٍبَّ نػى ىق ى
ض ىب ن
( ُ)
َما تَػبَػيَّ َن لَ ُك ْم ِم ْن َى َذا الْكِتَ ِ
اب» .
ك٤تل الشاه عطه؛ أف ا١تيلوب هو ا١تعٌت الًتكييب ُب اآلية كهو
كاضح؛ فدقي التفصيل ُب أفراد عا ذكر فضما يزي بن عقصود اآلية،
ك٢تذا ب بمر الدحث فيه تكلفا ،كهذا ي ؿ بلى أنه ليس كل بلم
يدث كيطشر(ِ).
كلست أذيع سرا إذا أقررت بابتمادم الكدَت ُب هذا ا١تدحث
بلى الشاطيب؛ ذلكم أنه أكىل هذه اٞتزئية بطاية فائقة ،كب د أنوابا عن
السؤاؿ ا١تذعوـ ق ذكرت بعضا عطها؛ ٍب ختم ْتثه بقوله " :هذه ٚتلة
عن ا١تواضع اليت ييكره السؤاؿ فيها ،يقاس بليها عا سواها ،كليس الطهي
فيها كاح ا ،بل فيها عا تشت كراهيته ،كعطها عا ٮتف ،كعطها عا ٭ترـ،
كعطها عا يكوف ٤تل اجتهاد . . . .،فالسؤاؿ في مثل ذلك منهي
(ُ) ركاه اٟتاكم" ،ا١تست رؾ" ،رقم ،ّٖٕٗ :كصححه ككافقه الذهيب.
(ِ) انظر :الشاطيب" ،ا١توافقات" ُٕ :ُ ،كٓ .ُُٕ :
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عنو ،والج واب بحسبو"(ُ).
هذا ،كحاصل القوؿ هو كجوب السكوت بن اٞتواب ككتماف
العلم ُب حاؿ ٘تحض ا١تفس ة كما قرره الشاطيب فيما تق ـ؛ ك٦تن صرح
ّٔذا ا٠تيايب؛ فق قسم ا١تسائل ُب القرآف إىل قسمُت؛ األكؿ :عا
احتيج إليه ُب ال ين؛ كهذا ق بيطه اهلل تعاىل كبلمه؛ كالثاين :عا كاف
بلى طريق التكلف كالتعطت؛ فاعتطع بن جوابه ككرههٍ ،ب بع أف عثل
ا٠تيايب لكما الطوبُت؛ قاؿ . . . ." :ككل عا كاف عن ا١تسائل بلى
هذا الوجه فهو عكركه ،فإذا كقع السكوت بن جوابهَّ ،
فإ٪تا هو زجر
كردع للسائل؛ كإذا كقع اٞتواب فهو بقوبة كتغليظ "(ِ).
كهو رأم ابن القيم أيضا حيث قاؿ . . ." :فمن سئل بن بلم
فكتمه أٞتمه اهلل يوـ القياعة بلجاـ عن نار ،هذا إذا أعن ا١تفيت غائلة
الفتول ،فإف مل يأعن غائلتها كخاؼ عن ترتب شر أكثر عن اسإعساؾ
بطها أعسك بطها ،ترجيحا ل فع أبلى ا١تفس تُت باحتماؿ أدنا٫تا "(ّ).
الضابط التاسع :كتماف بعض العلم ال كلو:
إذا تدُت أف كتماف العلم يشرع بسدب إفضائه إىل عفس ة؛
فيطدغي أف يقصر هذا ُب بعض العلم ال كله ،كإال باد بلى أصل ال ين
(ُ) الشاطيب" ،ا١توافقات".ِّٗ :ٓ ،
(ِ) ا٠تيايب" ،ععامل السطن" ،ِْٔ :ّ ،كانظر :ابن تيمية٣ " ،تموع الفتاكل".ٓٗ :َِ ،
(ّ) انظر :ابن القيم" ،إبماـ ا١توقعُت".َُِ :ْ ،
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باسإبياؿ؛ ألف عدطاه بلى التدليغ ،فىػعن عسر و
كؽ ىب ٍن ىبائً ىش ىة رضي اهلل
ى ٍ ى ٍي
ً
ك أ َّ
َّيب صلى اهلل بليه كسلم ىكتى ىم ىشٍيئنا ع ىن
ت :ىع ٍن ىح َّ ثى ى
بطها قىالى ٍ
ىف الطً َّ
وؿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
اىل يىػ يق ي
ص ّْ ٍق يه ،إً َّف اللَّ ىه تىػ ىع ى
اٍل ىو ٍح ًي ،فىماى تي ى
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ [ ا١تائ ة:
ٕٔ](ُ).
كال ٮتفى أف الكتماف شرع بلى خماؼ األصل ،كهو ُب
حقيقته عفس ة صغرل دفعت ّٔا عفس ة كربل ،كُب ح يث ععاذ 
عا يشه ٢تذا؛ فإنه ١تا ٗتوؼ ا١توت بث عا ُب جعدته ٥تافة عفس ة
أبظم كهي عوته دكف تدليغ ٢تذا اٟت يث ،كهو دليل بلى كجوب أصل
الدماغ.
بي أف كتماف بعضه للمصلحة الشربية الراجحة عن قديل
الضركرة اليت تديح احملظور ،كالضركرة تق ر بق رها كما هو عقرر بط
األصوليُت كالفقهاء بما خماؼ بيطهم.
ك٦تن نص بلى تقيي الكتماف بدعض العلم فقط الوز يير ابٍ ين
يهدىػٍيػىرةى ُب شرحه ٟت يث ععاذ  ،كذلك قوله . . . ." :ىكفً ًيه ىج ىو ياز
إخ ىف ًاء بػع ً ً ً
ص ًة "(ِ).
صلى ىح ًة ًُب تىػٍر ًؾ الٍ ىع ىم ًل اتّْ ىك ناال ىبلىى ُّ
ض الٍعلٍ ًم للٍ ىم ٍ
ٍ ىٍ
الر ٍخ ى
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ُّٕٓ :
(ِ) انظر :ابن عفلح" ،اآلداب الشربية".َُِ : ُ ،
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الضابط العاشر :كتماف العلم مؤقتا عن بعض الناس ال كلهم:
بلى كزاف الضابط السابق يتقرر أف كتماف العلم إ٪تا يشرع ُب
حق بعض الطاس ال كلهم ،كال يشًتط ُب هذا الدعض أف يكونوا ٚتِّا
غفَتا؛ فق يرتفع ا١تطع بإخدار فرد كاح كما ُب ح يث ععاذ 
السابق ،كعن ٍب فق يكتم العلم بن الدعض فقط؛ كهو عا استطديه
ص بًالٍعًلٍ ًم
الدخارم عن ح يث ععاذ؛ فدوب بليه بقوله " :باب ىع ٍن ىخ َّ
قىػ ٍونعا يدك ىف قىػ ٍووـ ىكىر ًاهيى ىة أى ٍف الى يىػ ٍف ىه يموا ".
ص بالعلم قوعا ١تا
ككافقه ا١تهلب؛ فقاؿ " :فيه أنه ٬تب أف يٮتى َّ
فيهم عن الضدط كصحة الفهم ،كال يدذؿ ا١تعٌت اللييف ١تن ال يستأهله
عن اليلدة كعن ٮتاؼ بليه الًتخص كاالتكاؿ لقصَت فهمه ،كما فعل
صلى اهلل بليه كسلم.)ُ( " . . . .
كق ذكر الغزايل أف بعض العلماء سئل بن شيء فلم ٬تب؛
فابًتض بليه السائل ْت يثَ « :م ْن َكتَ َم ِعل ًْما . . . .اٟت يث »(ِ)؛
فقاؿ له " :اترؾ اللجاـ كاذهب؛ فإف جاء عن يفقه ككتمته؛ فليلجمٍت،
فق قاؿ اهلل تعاىل :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ [ الطساء]ٓ :؛ تطديها
بلى أف حفظ العلم ٦تن يفس ه كيضره أكىل ،كليس الظلم ُب إبياء
(ُ) ابن بياؿ" ،شرح صحيح الدخارم" ،َِٕ :ُ ،كانظر :الشاطيب،
"ا١توافقات" ُّٔ :ٓ ،ك ُِٕ.
(ِ) سدق ٗتر٬ته.
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غَت ا١تستحق بأقل عن الظلم ُب عطع ا١تستحق "(ُ).
كبلى هذا ا١تهيع بعض ا١تعاصرين كتقي ال ين ا٢تمايل الذم
قاؿ " :فإف قيل ق صح بن حذيفة كأيب هريرة رضي اهلل بطهما أف
الطيب  أخرب٫تا بأعور كاف يكتماهنا؟!
فاٞتواب :أف الذم أخرب به حذيفة أٝتاء ا١تطافقُت كمل يكن
يكتمها بن ٚتيع الطاس ،إ٪تا كاف يكتمها بن باعة الطاس؛ ب ليل قوله
لعمر بن ا٠تياب رضي اهلل بطه حُت سأله؛ فقاؿ :أنشدؾ اهلل ىل
ذكر لك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اسمي في أسماء
المنافقين فقاؿ :ال وال أزكي بعدؾ أحد(ِ)؛ كإ٪تا كتم حذيفة أٝتاء
ا١تطافقُت؛ ألف ا١تفس ة اليت ُب ذكرها تفوؽ ا١تصلحة اليت ُب كتماهنا،
كدرء ا١تفاس عق ـ بلى جلب ا١تصاحل.
كأعا أبو هريرة فق أخربه الطيب صلى اهلل بليه كسلم بالفنت اليت
تقع بع كفاته صلى اهلل بليه كسلم فكاف أبو هريرة يقوؿ كما ُب
ْت ِم ْن َر ُس ِ
وؿ اللَّ ِو صلى اهلل عليو وسلم
صحيح الدخارمَ ( :ح ِفظ ُ
اآلخ ُر فَػلَ ْو بَػثَثْتُ ُو قُ ِط َع َى َذا
َح ُد ُى َما فَػبَثَثْتُ ُوَ ،وأ ََّما َ
اءيْ ِن ،فَأ ََّما أ َ
ِوعَ َ
( ّ)
َعوذ بِاَللَّ ِو ِم ْن َرأْس
وـ )  .كعع ذلك باح به للخاصة؛ فقاؿ( :أ ُ
الْبُػل ُْع ُ
(ُ) الغزيل" ،إحياء بلوـ ال ين".ٕٓ :ُ ،
(ِ) سدق ٗتر٬ته.
(ّ) سدق ٗتر٬ته.
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الص ْبػيَاف) (ُ).
ارة ّْ
ّْ
ّْين َوإِ َم َ
الست َ
كق ركل األئمة الشيء الكثَت عن أخدار الفنت اليت كقعت ُب
زعن بٍت أعية بموعا كخصوصا؛ فثدت بذلك أف أبا هريرة مل يكن
يكتمها بن ا٠تاصة "(ِ).
كعثله ابن بثيمُت؛ ف ق قاؿ ُب شرحه بلى كتاب التوحي " :
السادسة بشرة :جواز كتماف العلم للمصلحة؛ هذه ليست بلى
إطماقها؛ إذ إف كتماف العلم بلى سديل اسإطماؽ ال ٬توز؛ ألنه ليس
ٔتصلحة ،ك٢تذا أخرب الطيب  ععاذان كمل يكتم ذلك عيلقان ،كأعا كتماف
العلم ُب بعض األحواؿ ،أك بن بعض األشخاص ال بلى سديل
فجائز للمصلحة؛ كما كتم الطيب  ذلك بن بقية الصحابة
اسإطماؽ؛ ه
خشية أف يتَّكلوا بليه.)ّ(" . . . . .
فمن ٣تموع كماـ هؤالء العلماء ا١تشفوع بأدلته الشربية ٩تلص
إىل أف عن أهم ضوابط الكتماف أف ٮتص به بعض الطاس ال كلهم ،كُب
كقت دكف آخر ،كا١ت ار ُب ذلك كله بلى ٖتقق ا١تصلحة الشربية
الراجحة.
(ُ) سدق ٗتر٬ته.
(ِ) ػ ا٢تمايل" ،ا٢ت ية ا٢تادية" ،ص.ُٔ :
(ّ) ػ العثيمُت" ،القوؿ ا١تفي ".ٓٓ :ُ ،
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الـنبخح الجانـي :تطبيقات القاعدة:
ا١تتتدع ١تصطفات العلماء ي رؾ ع ل تفعيلهم ٢تذه القاب ة ُب
كثَت عن الفركع ُب شىت أبواب الفقه ،كسأذكر ٪تاذج عن ذلك فيما
يأٌب:
املطلب األول :كتنان احلديح النبوي عنن يسيء فونى:
كتماف اٟت يث بمن يسيء فهمه سطة توارد كثَت عن العلماء
بلى تيديقها عىت الحت ٢تم ا١تصلحة الشربية ُب ذلك ،كعن أعثلته عا
يأٌب:
أوال :ىب ٍن أىنى و
س  أ َّ
وؿ اللًَّه
اسا ىكا ىف ًًّٔ ٍم ىس ىق هم قىاليوا :يىا ىر يس ى
ىف نى ن
ً
اٟتىَّرىة ًُب ىذ ٍكود
حوا قىاليوا :إً َّف اٍل ىم ًيطى ىة ىكًٜتىهة؛ فىأىنٍػىزى٢تي يم ٍ
ص ُّ
آ ًكنىا ىكأى ٍطع ٍمطىا؛ فىػلى َّما ى
ً
َّيب صلى اهلل
لى يه؛ فىػ ىق ى
ص ُّحوا قىػتىػليوا ىراب ىي الطً ّْ
اؿ « :ا ْش َربُوا أَلْبَانػَ َها » ،فىػلى َّما ى
ث ًُب آثىا ًرًه ٍم ،فىػ ىقيى ىع أىيٍ ًيػى يه ٍم ىكأ ٍىر يجلى يه ٍم،
استىاقيوا ىذ ٍكىد يه ،فىػدىػ ىع ى
بليه كسلم ىك ٍ
الرجل ًعٍطػهم ي ٍك ي ـ األىر ً ًً
وت.
ض بًل ىسانه ىح َّىت ٯتىي ى
ىك ىٝتىىر أى ٍبييػطىػ يه ٍم ،فىػىرأىيٍ ي
ت َّ ي ى ي ٍ ى ي ٍ ى
اؿ ألىنى و
اؿ ىسما هَّـ :فىػدىػلىغىًٍت أ َّ
ىش ّْ يب يقوبىوة
اج قى ى
ىف ٍ
قى ى
س :ىح ّْ ثًٍٍت بًأ ى
اٟتى َّج ى
اؿ:
اٟتى ىس ىن؛ فىػ ىق ى
َّيب صلى اهلل بليه كسلم؛ فى ىح َّ ثىيه ًّٔى ىذا ،فىػدىػلى ىغ ٍ
ىباقىػدى يه الطً ُّ
َم يُ َح ّْدثْ ُو(ُ).
َو ِد ْد ُ
ت أَنَّ ُو ل ْ
اٟتجاج بن يوسف الثقفي هو عن هو ُب جربكته كظلمه؛ كق
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ٖٓٔٓ :
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أدرؾ بعض الصحابة زعطه؛ عطهم أنس بن عالك  ،كق سأله
اٟتجاج بن أش بقوبة ندوية؛ فح ثه ّٔذه اٟتادثة ا١تشهورة؛ فتهلل
كجه اٟتجاج فرحا كرأل أف فيها عا يربر بسفه بالطاس؛ كدكف عطاه
خرط القتاد.
قاؿ ابن حجر . . . ." :ىكًُب ًرىكايىة بىػ ٍهز :فَػ َو اَللَّ ِو َما اِنْػتَػ َه ى
اؿَ :ح َّدثَػنَا أَنَس " فى ىذ ىكىريه،
ْح َّجاج َحتَّى قَ َاـ بِ َها َعلَى ال ِْم ْنبَر فَػ َق َ
ال َ
اؿ :قَطَع النَّبِي ْ األَي ِدي و ْاألَرج ل وسمل ا ْألَ ْعين فِي م ْع ِ
صيَة
ىكقى ى
ْ َ ُْ َ ََ َ ُ
َ
َ ّ
ِ
ك فِي م ْع ِ
اؽ ًٍ
اسإ ٍٝتىابًيلً ٌي ًع ٍن
صيَة اللَّو؟! ؛ ىك ىس ى
اللَّو ،أَفَ َال نَػ ْف َعل نَ ْح ُن ذَل َ َ
اؿَ :ما نَ ِد ْمت َعلَى َش ْيء َما نَ ِد ْمت
آخر ىب ٍن ثىابًت ىح َّ ثىًٍت أىنىس قى ى
ىك ٍجه ى
ِ
ِ
ْح َّج اج " فى ىذ ىكىريه ،كإ٪تا ن ـ أنس بلى ذلك؛
َعلَى َحديث َح َّدثْت بِو ال َ
ألف اٟتجاج كاف عسرفا ُب العقوبة ككاف يتعلق بأدىن شدهة كال حجة له
ُب قصة العرنيُت؛ ألنه كقع التصريح ُب بعض طرقه أهنم ارت كا ،ككاف
ذلك أيضا قدل أف تطزؿ اٟت كد كما ُب الذم بع ه ،كقدل الطهي بن
ا١تثلة كما تق ـ ُب ا١تغازم ،كق حضر أبو هريرة األعر بالتعذيب بالطار
ٍب حضر نسخه كالطهي بن التعذيب بالطار كما عر ُب كتاب اٞتهاد،
ككاف إسماـ أيب هريرة عتأخرا بن قصة العرنيُت.)ُ( " . . . .
كالذم يعطيطا أصما هو ن ـ أنس بلى التح يث؛ كهي كجهة
(ُ) ابن حجر" ،فتح الدارم" ، ُِْ :َُ ،كانظر أيضا.ِِٓ :ُ :
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نظر التابعي الفقيه اٟتسن الدصرم؛ ككجهه هو كتماف اٟت يث بمن
يسيء فهمه ١تصلحة شربية راجحة.
يب ،ىب ٍن ىج ًري ور أىن يَّه
صوًر بٍ ًن ىبٍد ً َّ
َّعً ّْ
الر ٍٛتى ًن ،ىب ًن الش ٍ
ثانيا :ىب ٍن ىعٍط ي
وؿ« :أَيُّ َما َع ْب ٍد أَبَ َق ِم ْن َم َوالِ ِيو فَػ َق ْد َك َف َر َحتَّى يَػ ْر ِج َع إِل َْي ِه ْم»
ىًٝت ىع يه يىػ يق ي
ً
يب  ىكلىكً ٍّْت أى ٍكىريه أى ٍف ييػٍرىكل ىب ٍّْت
قى ى
م ىب ًن الطًَّ ّْ
صه
اؿ ىعٍط ي
ور« :قى ٍ ىكاهلل يرًك ى
صىرةً»(ُ).
اهطىا بًالٍدى ٍ
ىه ي
كتم عطصور رفع اٟت يث بن أهل الدصرة؛ كالسدب هو خوفه
عن ا١تعتزلة كا٠توارج أف ٭تملوا بطه اٟت يث؛ كيطتصركف به ١تذهدهم
السقيم ُب فابل الكدَتة(ِ).
ثالثا :كره ٚتع عن العلماء التح يث بدعض الطصوص اليت
٭تملها بعض أهل األهواء بلى نصرة ب بهم؛ كق ب د ابن حجر
بعضا عطهم:
 عالك ُب أحاديث الصفات.
 أبو يوسف ُب الغرائب.
 أٛت ُب األحاديث اليت ظاهرها ا٠تركج بلى السلياف.
ٍب خلص إىل ضابط عهم ُب اعتطابهم عن التح يث ٔتثل هذه
الركايات؛ فقاؿ . . ." :كضابط ذل ك أف يكوف ظاهر اٟت يث يقوم
(ُ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم.ٖٔ :
(ِ) انظر :الطوكم" ،شرح صحيح عسلم".ٓٗ :ِ ،
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الد بة كظاهره ُب األصل غَت عراد ،فاسإعساؾ بطه بط عن ٮتشى بليه
األخذ بظاهره عيلوب ،كاهلل أبلم"(ُ).
رابعا :قاؿ ا١تعلمي . . ." :نعم ،ق ت بو ا١تصلحة إىل ب ـ
ركايته حيث ٮتشى أف يغًت بعض الساععُت بظاهره فيقع ُب الد بة،
قرأت ُب جزء ق ًن عن ثقات العجلي عا لفظه " :عوسى اٞتهٍت قاؿ:
جاءين بمرك بن قيس ا١تمائي كسفياف الثورم فقاؿ :ال ٖت ث ّٔذا
اٟت يث بالكوفة أف الطيب  قاؿ لعلي« :أَنْ ِ
ِ
ارو َف ِم ْن
َ
ت منّْي بِ َم ْن ِزلَة َى ُ
وسى ،إَِّال أَنَّ ُو َال نَبِ َّي بَػ ْع ِدي »(ِ).
ُم َ
كاف ُب الكوفة ٚتابة يغلوف بالتشيع كي بوف إىل الغلو؛ فكره
بمرك بن قيس كسفياف أف يسمعوا هذا اٟت يث فيحملوه بلى عا يوافق
غلوهم فيشت شرهم.
كق ٯتطع العامل طلدة اٟت يث بن أخذ عثل هذا اٟت يث لعلمه
أهنم إذا أخذكه رٔتا رككه حيث ال يطدغي أف يركم ،لكن هذا ال ٮتتص
با١تدت ع.)ّ(" . . .
هذا ا ١تقيع عن كماـ ا١تعلمي يثدت عا ذكرناه عن ضركرة
الكتماف للمصلحة الراجحة ،كهي هطا أف ال يتأكله ا١تدت ع بلى عا
(ُ) ابن حجر" ،فتح الدارم".ِِٓ :ُ ،
(ِ) ركاه عسلم" ،صحيح عسلم" ،رقم.َِْْ :
(ّ) ا١تعلمي " ،التطكيل ". ُِّ :ُ ،
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يوافق عذهده كٮتالف السطة ا١تيهرة.
خامسا :قاؿ الشاطيب " :كقى ى ً
ت أىٍقػىرأي
اؿ ىسعي ي بٍ ين ىح َّسا ىف :يكٍط ي
ى
( ُ)
ً
ً
بلىى اب ًن نىافً وع ،فىػلى َّما عررت ًْت ً ي ً
اؿ ًيل:
وراءى ؛ قى ى
ث التػ ٍَّوس ىعة لىٍيػلى ىة ىب ي
ىىٍ ي ى
ى ٍ
اش ى
ً
ً
ً
ك يىا أىبىا ي٤تى َّم و؟!.
ت :ىكملى ذىل ى
ىحّْر ٍؽ ىبلىٍيه ،قيػلٍ ي
ً
َّخ ىذ يسطَّ نة! " (ِ).
قى ى
اؿ :ىخ ٍوفنا ع ٍن أى ٍف ييػت ى
أعر ابن نافع بإحراؽ اٟت يث حىت ال يدلغ ٝتع عن ال ٯتيز بُت
الصحيح كالضعيف؛ فيفتنت به ،كٖتريق اٟت يث كلو كاف عكذكبا بله
ضعيفا ليس عن الشأف الغالب بط العلماء؛ فق حرصوا بلى حفظه
ككتابته ١تقاص كثَتة عن أ٫تها صيانة اٟت يث الصحيح عن دخوؿ
ا١توضوع كالضعيف بليه ،كعن ٙتة فتحريقه كسيلة إىل كتمانه بلى فئة
عن الطاس ٦تن ال ٘تييز بط هم؛ فيقعوا ُب الد بة بل ى رأم عن ييعن ُب
ثدوت اٟت يث.
سادسا :نقل ا٠تييب الدغ ادم بسط ه أف الولي بن عسلم قاؿ:
" شه ت ٣تلسا فيه أبو إسحق الفزارم كبد اهلل بن ا١تدارؾ كبيسى بن
يونس ك٥تل بن اٟتسُت ،كهؤالء أفاضل عن بقي عن بلماء ا١تشرؽ؛
(ُ) ركاه الديهقي" ،شعب اسإٯتاف" ،رقم ، ُّّٓ :كاليرباين " ،ا١تعجم الكدَت"،
رقم ،َََُٕ :بن ابن عسعود  ،كللح يث ركايات كثَتة ،ضعفها
األلداين" ،الضعيفة" ،رقم.ِْٖٔ :
(ِ) الشاطيب" ،االبتصاـ".) َْٓ/ُ( ،
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فأٚتع رأيهم بلى كتماف اٟت يث ُب الرخصة ُب الطديذ ،كإظهار
اٟت يث ُب التش ي فيه كالكراهية "(ُ).
ععلوـ أف الكوفيُت ترخصوا ُب الطديذ ك٢تم ُب ذلك شده كأخدار
عو٫تة ،كق نقل ا٠تييب بن هؤالء العلماء ا١تذكورين إٚتابهم بلى
كتماف الطصوص ا١تو٫تة سإباحته كإظهار الطصوص ا١تفي ة للتش ي ُب
حرعته كعا ذلك الكتماف إال لتحصيل ا١تصلحة الشربية.
سابعا :يشرع كتماف األحاديث اليت تتعلق بالرجاء بط عن
ٮتشى عطه اٞترأة بلى ا١تعاصي كاسإصرار بليها؛ يقوؿ سليماف بن بد
اهلل آؿ الشيخ . . . . . . . ." :كجواز كتماف العلم للمصلحة،
كالسيما أحاديث الرجاء اليت إذا ٝتعها اٞتهاؿ ازدادكا عن اآلثاـ كما
قاؿ بعضهم:
فػ ػ ػ ػ ػ ػػأكثر ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيعت ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػن إذا ك ػػاف الق ػ ػ كـ بل ػػى كػ ػػرًن"(ِ).
عأخذ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
أف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
القوؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ا٠تياي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكػ ػزػبػ ػ ػ ػ ػةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
هؤالء الفقهاء ٚتيعا هو كتماف اٟت يث
للمصلحة الشربية الراجحة.

(ُ) ركاه ا٠تييب " ،اٞتاعع ألخماؽ الراكم كآداب الساعع" ،َُُ :ِ ،رقم:
ُِّٕ.
(ِ) آؿ الشيخ" ،تيسَت العزيز اٟتمي " ،ص.ْٕ :
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املطلب الجاني :كتنان تفسري احلديح عند من خيشى منى سوء فونى:
اؿَ « :م ْن
َّيب صلى اهلل بليه كسلم قى ى
وسى  ىب ًن الطً ّْ
ىب ٍن أًىيب يع ى
س ِمنَّا »(ُ).
َح َم َل َعلَْيػنَا ّْ
السالَ َح فَػلَْي َ
هذا اٟت يث كغَته عن الطصوص الواردة بصيغة :ليس عطا ،ق
تأك٢تا ٚتهور العلماء بلى نفي اليريقة ال نفي اسإسماـ؛ تفاديا عطهم
١تعتق ا٠توارج الذين يكفركف بالكدَتة.
كلكن ٚتابة عن السلف اختاركا اسإعساؾ بن تفسَتها؛ ألهنم
اؿ
رأكا ُب تفسَتها عا ٭تمل رقيق ال ين بلى االجًتاء بلى ا١تعصية ،قى ى
س ِمنَّا َم ْن لَطَ َم
ىر يج هل لً ُّلزٍه ًر ّْ
م :يىا أىبىا بى ٍك ور :قىػ ٍو يؿ الطً ّْ
َّيب  « :ل َْي َ
( ّ)
الْخ ُدود(ِ) ،ولَي ِ
اؿ
َم يُػ َوقّْػ ْر َكبِ َيرنَا »
ىعا ىع ٍعطى ياه؟ فىػ ىق ى
س منَّا َم ْن ل ْ
ُ َ َْ َ
( ْ)
ً
مً " :عن اللًَّه الٍعًلٍم ،ك ىبلىى َّ ً
يم " .
ُّ
الزٍه ًر ُّ
الر يسوؿ الٍدى ىماغي ،ىك ىبلىٍيػطىا الت ٍ
ي ى
ى
َّسل ي
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ،َُٕٕ :كعسلم" ،صحيح
عسلم" ،رقم.ََُ :
(ِ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ُِْٗ :بن ابن عسعود  عرفوبا.
(ّ) ركاه أٛت " ،ا١تسط " ،رقم ،ّٕٔٗ :كأبو داكد" ،السطن" ،رقم، ّْْٗ :
كالًتعذم" ،السطن" ،رقم ،ُُِٗ :كاليرباين " ،ا١تعجم األكسط" ،رقم:
ُِْٖ ،كقاؿ الًتعذم :حسن صحيح.
(ْ) ركاه ا٠تييب" ،اٞتاعع ألخماؽ الراكم كآداب الساعع" ،َُُ :ِ ،رقم:
ُّّّ ،كانظر :ابن حجر" ،فتح الدارم".ِْ :ُّ ،
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كقاؿ الطوكم . . . ." :ككاف سفياف بن بييطة  -ىرًٛتى يه اللَّ يه -
يكره قوؿ عن يفسره بليس بلى ه يطا ،كيقوؿ :بئس هذا القوؿ ،يعٍت
بل ٯتسك بن تأكيله ،ليكوف أكقع ُب الطفوس كأبلغ ُب الزجر ،كاهلل
أبلم "(ُ).
كبليه فيستفاد عن هذا تطكب تفسَت اٟت يث بط عن ٮتشى
عطه سوء الفهم ،كهو عن جطس كتماف العلم للمصلحة الشربية
الراجحة.
املطلب الجالح :كتنان الفتوى الزاجخة:
الفتول هي تطزيل للحكم الشربي بلى كاقعة ٥تصوصة ،كال
ريب أف ١تمابسات الواقعة عا يقتضي عن الفقيه حكما عطاسدا ٢تا،
يتحقق عن خماله ٖتصيل ا١تقص الشربي العاـ عن جلب ا١تصاحل كدرء
ا١تفاس  ،لكن الفقيه الفين ق يكتم الفتول الراجحة بط ه تمافيا
١تفس ة أكرب أك ٖتصيما ١تصلحة أبظم ،كفيما يأٌب ٪تاذج عن ذلك:
أوال :فتوى ابن عباس رضي اهلل عنهما في قاتل النفس:
اختلف السلف فيمن قتل عؤعطا عتعم ا عن غَت تأكيل؛ فذهب
ابن بداس ُب ا١تشهور بطه إىل أنه ال توبة له ،فق صح ىب ٍن ىسعًي ً بٍ ًن
ت ًالبٍ ًن ىبدَّ و
اؿ:
اس :أىلً ىم ٍن قىػتى ىل يع ٍؤًعطنا يعتىػ ىع ّْم ن ا ًع ٍن تىػ ٍوبىوة؟ قى ى
يجدىػ ٍوَت قى ى
اؿ :قيػلٍ ي
(ُ) الطوكم" ،شرح صحيح عسلم".َُٖ :ِ ،
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اؿ :فىػتىػلىوت بلىي ًه ه ًذهً اآلي ىة الًَّيت ًُب الٍ يفرقى ً
اف  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
الَ ،قى ى
ٍ ي ىٍ ى
ى
ٍ
ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ   . . .إً ىىل

ً
اؿ " :ىه ًذهً آيىهة ىع ّْكيَّهة نى ىس ىخٍتػ ىها آيىهة ىع ى نًَّي هة
آخ ًر اآليىًة [الفرقاف ،]ٔٗ :قى ى
 ﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊ 
[الطساء.)ُ( "]ّٗ :
كركيت بطه ركاية أخرل يوافق فيها عذهب ٚتاهَت الصحابة كعن
اؿ :ىجاءى ىر يج هل إً ىىل ابٍ ًن ىبدَّ و
اؿ :لً ىم ٍن
اس فىػ ىق ى
بع هم ،ف ىع ٍن ىس ٍع ً بٍ ًن يبدىػٍي ى ةى قى ى
اؿ لى يه يجلى ىس ياؤيه:
ب قى ى
قىػتى ىل يع ٍؤًعطنا تىػ ٍوبىهة؟  ،قى ى
اؿَ « :ال إَِّال الن ُ
َّار» ،فىػلى َّما ىذ ىه ى
ً
ت تيػ ٍفتًيطىا أ َّ
ىف لً ىم ٍن قىػتى ىل يع ٍؤًعطنا تىػ ٍوبىةه ىع ٍقديولىةه ،فى ىما
ت تيػ ٍفتيطىا ،يكطٍ ى
ىعا ىه ىك ىذا يكطٍ ى
ب يُ ِري ُد أَ ْف يَػ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا».
اؿ الٍيىػ ٍوًـ؟ قى ى
بى ي
َح ِسبُ ُو َر ُج ٌل ُم ْغ َ
اؿ« :إِنّْي أ ْ
ضٌ
ً
ك "(ِ).
قى ى
كه ىك ىذل ى
اؿ :فىػدىػ ىعثيوا ًُب أىثىًرهً فىػ ىو ىج ي ي
هذه اٟتادثة تفعيل لقاب ة الدحث؛ فق كتم ابن بداس الفتول
الراجحة ُب ثدوت التوبة للقاتل بم ا – بلى الركاية الثانية بطه -؛ ألنه
س ُب السائل رغدةى ً
القتل ،فكتمه بلما حىت ال يتذرع به إىل إزهاؽ
َّ
تفر ى
نفس حرعها اهلل تعاىل.
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ،ِْٕٔ :كعسلم" ،صحيح
عسلم" ،رقم ، َِّّ :كاللفظ ١تسلم
(ِ) ركاه ابن أيب شيدة" ،ا١تصطف" ،رقم. ِّٕٕٓ :
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ثانيا :فتوى مالك في اإل ىداء للمعتدة من وفاة:
قاؿ الداجي( " :عسألة) :كال بأس أف يه م إليها ا٢ت ية فيما ركاه
ابن حديب بن عالك ،قاؿ :كال أحب أف يفيت به إال عن ٖتجزه التقول
بما كراءه ،ككجه ذلك أنه ليس ُب ا٢ت ية تصريح بالطكاح كال عواب ة،
كإ٪تا فيه إظهار ا١تودة كقوله :إين فيك لراغب ،كإين بليك ٟتريص"(ُ).
يرل عالك جواز اسإه اء بطية التعريض با٠تيدة للمعت ة عن كفاة
زكجها ،كلكطه ال يفيت به إال ١تن بلمت استقاعته؛ ذلك أف فتح الداب
بلى عصرابيه ١تن رؽ ديطه ق يفضي به ال ٤تالة إىل ٣تاكزة التعريض إىل
التصريح كهو حراـ بإٚتاع ،كبليه فكتماف الفتول الراجحة بطه فيه درء
٢تذه ا١تفاس كٖتصيل لض ها عن ا١تصاحل ا١تعتربة.
ثالثا :فتوى مالك في إتياف المرأة في الموضع المحرـ:
كطء الزكجة ُب ال بر عن ا١تسائل ا٠تيَتة اليت اختلف فيها
الفقهاء ق ٯتا ،فق نقل بن عالك القوؿ ّٔا ،كإذا كاف بعض ا١تالكية
٬تزـ بديماف الطسدة إليه؛ فعدارة ابن رش اٞت توهم صحة نسدة هذا
ا١تذهب إىل عالك ،كهذا عقيع عن كماعه؛ حيث يقوؿ " :قاؿ ابن
القاسم :إال أين ال أحب أف يل علء هذا ،يعٍت ا١تسج األبظم ،كأين
أفعله ،قاؿ :كعا آعر به ،كق جاءين غَت كاح يستشَتين ُب ذلك
(ُ) الداجي" ،ا١تطتقى".ِٔٓ :ّ ،
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فأعرته أال يفعل ،إال أف العلماء يتكلموف ُب ذلك فما أخربؾ كأخربين
عيرؼ بن عالك ُب الوطء ُب اه بر كنل هوغسن حهيل كهوكف
يطزه(ُ) ،كقاؿ :تكلمطا لئما ٨ترـ عا ليس ْتراـ.
قاؿ :كقاؿ يل عالك :كليس هذا بكماـ يتكلم به بط كل عن
جاء!.
قاؿ ٤تم بن رش  :سأؿ ابن القاسم عالكا ُب هذه الركاية بن
الوطء ُب ال بر ٥تليا ،فقاؿ :حماؿ ال بأس به بط ه أحل عن ا١تاء
اىل :ﲴ ﲵ 
الداردٍ ،ب عشى ُب الكماـ إىل أف قاؿ :كقىػ ٍوله تىػ ىع ى
[الدقرة ]ِِّ :أىن كأين كاح .
ٍب قاؿ ُب آخر ا١تسألة :كأخربين عيرؼ بن عالك ُب الوطء ُب
ال بر أنه ال غسل بليه إال أف يطزؿ ،فكتب ذلك كلو في الكتاب
على ما كتبو مصحفا معمى بقلب األحرؼ ،جعل األلف عكاف
الواك ،كالواك عكاف األلف حيث كقع عن الكماـ ،كفعل ذلك ُب ا٢تاء
كالماـ ،كُب العُت كاٟتاء ،كُب الكاؼ كا١تيم ،كأبقى سائر اٟتركؼ بلى
حا٢تا ،فإذا تدبرت التعمية التي وقعت في الرواية على ىذا الذي
ذكرتو أتى لك الكالـ على ما حكيت ،وفعل ذلك لئال يقرأه كل
(ُ) قاؿ احملقق ُب بياف التعميةُ " :ب ال بر أنه ال غسل بليه إال أف يطزؿ " .ابن
رش  " ،الدياف كالتحصيل" ،ُْٔ :ُٖ ،كسيأٌب عن خماؿ الطص بياهنا،
كُب التعمية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة.
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أحد فيستبيحو الناس وليس بأمر متفق عليو . . . .كق اختلف ُب
ذلك قوؿ عالك ،فركم أنه قيل لهٛ :تل بطك أنك تديح ذلك ،فقاؿ:
كذب بلي عن قاله ،أعا تسمع اهلل تدارؾ كتعاىل يقوؿ  :ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ [ الدقرة ]ِِّ :هل يكوف اٟترث
إال ُب عوضع الزرع ،ال يكوف الوطء إال ُب عوضع الول  ،كهذا القوؿ
أصح ُب الطظر . . . .كللخماؼ اٟتاصل ُب هذه ا١تسألة قاؿ عالك
ُب هذه الركاية :كليس هذا بكماـ يتكلم به بط كل عن جاء.
كالذم خشي عالك عن هذا أف يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع
ُب الطاس فيستديحه العواـ دكف اعتثاؿ عا يلزـ كل كاح عطهم ُب ذلك
عن تقلي عن يستفتيه ،كإذا استفىت فق يستفيت عن يرل خماؼ
عذهده ُب ذلك فيكوف أخذه ٔتذهده أخلص له ،ألف عا اختلف العلماء
ُب ٖتليله كٖترٯته فاألخذ بتحرٯته أحوط؛ ألنه عن ا١تتشابه الذم قاؿ
ات
ور ُمت َشا َبه ٌ
ْحالَ ُؿ بَػ يّْ ٌن َوالْ َح َر ُاـ بَػيّْ ٌن َوبَػ ْيػنَػ ُه َما أ ُُم ٌ
الطيب  فيه « :ال َ
ات فَقد استَْبػرأَ لِ ِديِنِ ِو و ِعر ِ
به ِ
ض ِو اٟت يث »(ُ) "(ِ).
فَ َم ِن اتَّػ َقى ال ُْمشت َ
َ ْ
ْ َ
كخماصة القوؿ أنطا كج نا تفعيل القوؿ بكتماف العلم للمصلحة

(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم ، ِٓ :كعسلم" ،صحيح عسلم"،
رقم.ُٓٗٗ :
(ِ) ابن رش  " ،الدياف كالتحصيل" ،)ُْٔ/ ُٖ( ،كانظر :القرطيب" :تفسَت
القرطيب" (ّ) ٗٓ/؛ فق خالف بقوة نسدة القوؿ إىل عالك.
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الشربية الراجحة؛ بلى أف القوؿ باٞتواز هو الفتول الراجحة ،دكف أف
يفوتطا بياف تأك حرعة إتياف ا١ترأة ُب دبرها ،كهو عا يؤي ه الدحث
العلمي اٟت يث ُب ٣تاؿ اليب(ُ).
رابعا :فتوى الشافعي في عدـ تضمين الصناع:
قاؿ الربيع بن سليماف " :الذم يذهب إليه الشافعي فيما رأيت
أنه ال ضماف بلى الصطاع إال عا جطت أي يهم ،كمل يكن يدوح بذلك
خوفا عن الصطاع "(ِ).
عسألة تضمُت الصطاع عن ٚتلة ا١تسائل اليت ب ؿ فيها سي نا
بلي بن أيب طالب  بن رأم عن سدقه؛ فاألصل ُب ي الصانع أهنا
ي أعانة فما يضمن ،لكن الصطاع ١تا تواردكا بلى التهاكف ُب أعتعة
الطاس رأل بلي  ككافقه الصحابة ُ ب إلزاعهم بالضماف حىت ال
يتهاكنوا ُب حفظ الودائع.
كيد ك أف الشافعي بقي بلى ا١تذهب األكؿ ،كلكطه اعتطع عن
اسإفتاء به حىت ال يتذرع به الصطاع ُب تربير هتاكهنم؛ فتضيع األعواؿ،
ك٤تل الشاه ٦تا تق ـ هو كتماف الفتول الراجحة للمصلحة الشربية.
(ُ)ػ انظر :اليوارم" ،كطء ا١ترأة ُب ا١توضع ا١تمطوع عطه شربا ،دراسة ح يثية
فقهية طدية " ،ص.ُِٗ :
(ِ) الشافعي " ،األـ ".َُِ :ٕ ،
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خامسا :فتوى الشافعي في حكم قضاء القاضي بعلمو:
قاؿ الربيع بن سليماف " :كاف الشافعي يرل القضاء بالعلم،
ككاف ال يدوح به لقضاة السوء "(ُ).
للشافعي قوالف ُب حكم القاضي بعلمه ،كيركم بطه تلميذه أنه
كاف يرجح القوؿ ٔتشركبية قضائه بعلمه؛ ألنه يستط إىل يقُت نفسه؛
لكطه ص ؼ بن الدوح به لقضاة السوء؛ ألهنم سيتذربوف بفتواه إىل
إضفاء الشربية بلى جورهم ،كهذا عن كتماف العلم للمصلحة الشربية
الراجحة.
سادسا :فتوى بعض فقهاء المالكية في انتفاء وجوب الزكاة في التين:
يقوؿ ابن العريب بن التُت . . . ." :فإنه عقتات ع خر ،فلذلك
قلطا بوجوب الزكاة فيه ،كإ٪تا فر كثَت عن العلماء عن التصريح بوجوب
الزكاة فيه تقية جور الوالة؛ فإهنم يتحاعلوف ُب األعواؿ الزكائية،
فيأخذكهنا عغرعا ،حسدما أنذر به الصادؽ صلى اهلل بليه كسلم؛ فكره
العلماء أف ٬تعلوا ٢تم سديما إىل عاؿ آخر يتشييوف فيه "(ِ).
ُب هذا الطص تفعيل للقاب ة؛ فق ذهب ٚتع عن ا١تالكية إىل
كخرجوه بلى أصله ُب
كجوب الزكاة ُب التُت خمافا ١تذهب عالك؛ َّ
(ُ) اٞتويٍت " ،هناية ا١تيلب ".ٖٓ : ُٖ ،
(ِ) ابن العريب " :أحكاـ القرآف".ُْْ :ْ ،
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كجوب زكاة عا يقتات كي خر؛ كلكطهم كتموا هذه الفتول الراجحة بن
بعض اٟتكاـ الظلمة ،حىت ال ٬ت كا ٢تم فيها عوطئ ق ـ ٞتيب زكاة التُت
ٍب عطعها بن عصارفها كإنفاقها بلى الشهوات كا١تلذات.
سابعا :فتوى ابن بطة في ضماف الرىن:
قاؿ ابن رجب " :كق يًتؾ القوؿ الراجح آّته فيه إىل غَته
عن األقواؿ ا١ترجوحة إذا كاف ُب اسإفتاء بالقوؿ الراجح عفس ة ،كقرأت
ٓتط القاضي ٦تا كتده عن خط أيب حفص أف ابن بية كاف يفيت أف
الرهن أعانة ،فقيل لهَّ :
إف ناسان يعتم كف بلى ذلك ،ك٬تح كف الرهوف؛
( ُ)
فأفىت بع ذلك بأنه عضموف ،انتهى كماعه رٛته اهلل " .
يظهر جليا عن هذا الطقل بن الفقيه اٟتطدلي ابن بية أنه ب ؿ
بن الرأم الراجح إىل الرأم ا١ترجوح تمافيا ١تفس ة شربية؛ كهذا الع كؿ
هو ُب حقيقته كتماف للقوؿ الراجح درءنا ١تفس ة أبظم.

ثامناً :فتوى بعض الحنفية في ىدايا األمراء:
عذهب اٟتطفية أف ه ايا األعراء ترد بلى بيت ا١تاؿ؛ كلكن
٤تم بن الفضل خالف كأفىت بردها بلى أربأّا؛ فلما قيل له ُب ذلك؛
أجاب " :كطت أبلم أف ا١تذهب هذا؛ إال أين مل أجب به ٥تافة أف
يوضع ُب بيت ا١تاؿٍ ،ب األعراء يصرفوهنا إىل شهواهتم ك٢توهم ،فق
(ُ) ابن رجب " ،االستخراج ألحكاـ ا٠تراج" ،ص.ٖٗ :
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بلمطا أهنم إ٪تا ٯتسكوف بيت ا١تاؿ لشهواهتم؛ ال ٞتمابة ا١تسلمُت "(ُ).
فهذا الع كؿ عطه إىل الرأم الثاين كتماف للفتول الراجحة
١تصلحة شربية.
املطلب الزابع :كتنان العله الذي يتوسل بى إىل الباطل:
كق عثل القرطيب ٢تذا باألنواع اآلتية(ِ):
أوال :تعليم الكافر المعاند القرآف :األصل حظر تعليم القرآف
للكافر ا١تعان ؛ ألنه عظطة االستعانة به بلى ٤تادة اهلل كرسوله؛ كعا
أحسن عوقف ا١تازين عع اليهودم الذم بذؿ له ا١تاؿ الوفَت لتعليمه
كتاب سيدويه؛ فاعتطع للطكتة اليت ذكرناها؛ قاؿ ياقوت اٟتموم. ." :
 .كق ركم بن ا١تربد أف يهوديان بذؿ للمازين عائة ديطار ،ليقرئه كتاب
سيدويه ،فاعتطع عن ذلك ،فقيل له :مل اعتطعت عع حاجتك كبيلتك؟!
فقاؿ :إف ُب كتاب سيدويه كذا كذا آية عن كتاب اهلل ،فكرهت أف
أقرئ كتاب اهلل للذعة!  ،فلم ٯتض بلى ذلك ع ي ة ،حىت أرسل
الواثق ُب طلده ،كأخلف اهلل بليه أضعاؼ عا تركه هلل "(ّ).
ثانيا :تعليم المبتدع الجداؿ والحجاج :٭ترـ تعليم ا١تدت ع
(ُ) ابن عازة" ،احمليط الربهاين" ،ّٕٔ :ٓ ،كانظر :ابن ٧تيم" ،الدحر الرائق"،
ٖ.ِّْ :
(ِ) انظر :القرطيب" :تفسَت القرطيب".ُٖٓ :ِ ،
(ّ) اٟتموم" ،ععجم األدباء".ٕٓٗ :ِ ،
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أصوؿ اٞت ؿ كا١تطاظرة؛ ألنه بلم بقواب كأصوؿ يتوسل ّٔا إىل نصرة
اٟتق أك الداطل؛ فا١تدت ع بما ريب سيتوسل عن تعلمها نصرة ب بته؛
ألنه يت ين هلل تعاىل ّٔا.
ثالثا :تلقين الخصم الظالم الحجة على خصمو المظلوـ:
٭ترـ تلقُت ا٠تصم حجة ليقتيع ّٔا حق أخيه كهو ُب دبواه ظامل؛ ألنه
تعاكف بلى اسإٍب كالع كاف ،كق قاؿ اهلل  ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ[ ا١تائ ة.]ِ :
رابعا :تعليم السلطاف تأويال يتطرؽ بو إلى مكاره الرعية٦ :تا
٭ترـ تعليمه ك٬تب كتمانه تعليم السلياف تأكيما يتوسل به إىل أذية
الربية؛ كهذا ا١تلحظ هو الذم استط إليه الفقيه ا١تالكي أبو ٤تم بد
العزيز التونسي الزاه ُ ،ب ابتزاله ت ريس الفقه ١تن توسل به إىل إحراز
ا١تطاصب؛ ألهنم جعلوا بلمهم عيية إىل أذية ا٠تلق ،ك١تا قيل له ُب
ذلك؛ قاؿ " :صرنا بتعليمطا ٢تم كدائع السماح عن اللصوص "(ُ).
خامسا :نشر رخص الفقهاء في السفهاء :٭ترـ نشر الرخص
ُب السفهاء؛ ألنه يغريهم باجًتاحها؛ فيقعوا ُب ارتكاب احملظورات
كتضييع الواجدات باسم اتداع فماف أك بماف عن الفقهاء ،كهذا عن
باب كتماف الفتول ا١ترجوحة ،كعن أعثلة ذلك ا١تسألة السر٬تية ُب ال كر
(ُ) انظر :ابن بشكواؿ " ،الصلة " ،ص.ّٖٓ :
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ُب اليماؽ ،كصورهتا أف يقوؿ لزكجته :إف طلقتك فأنت طالق قدله
ثماثنا؛ كق نسب البن سريج أنه ال يقع ،كهو خماؼ عا بليه
الشافعية ،كق استغلها بعض الطاشئُت ُب العلم ُب أكل أعواؿ ا١تستفتُت
بالداطل ،كما أفضى ذيوبها بُت العاعة إىل عفاس كثَتة ،عطهإ :ترؤهم
بلى اليماؽ ككثرة اٟتلف به كالتوسل به إىل كل رذيلة ،ك٦تن أنكر
تعليمها للعاعة ا٢تيتمي حيث قاؿ . . ." :كق تلقطها بعض العواـ عن
بعض ا١تتفقهة كما تلقطها هذا ا١تفيت ا١تذكور كصاركا يعلموهنا ألجماؼ
الدوادم ،كيتحيلوف بلى أكل أعوا٢تم بتعليمهم ٢تا كأباحوا ٢تم العمل
ّٔا ،كجرأهم بلى ذلك كبلى اٟتلف باليماؽ كتكراره ُب ألسطتهم حىت
صار ٢تم بادة كصار جراءة ٢تم بلى الكذب كالداطل ،فإف عن ٝتعهم
٭تلفوف باليماؽ يظن ص قهم لظطه أنه ال يتجرأ أح بلى اٟتلف به
كاذبا ،ككل ذلك كباله بلى هؤالء ا١تتفقهة الذين أضلهم الشيياف
كأغواهم كصَتهم عن أبوانه يضل بسددهم الطاس كيلجئهم إىل أقدح
ا١تسالك "(ُ).
كمل يقف األعر بط عطع أعثاؿ هذه الرخص ،بل إف العلماء
كسعوا دائرة ا١تطع إىل نشر األحاديث اليت تتضمن ذلك؛ يقوؿ ا٠تييب
الدغ ادم " :ك٦تا رأل العلماء أف الص كؼ بن ركايته للعواـ أكىل؛
(ُ) ا٢تيتمي" ،الفتاكل الفقهية الكربل" ،َُٖ :ْ ،كانظر :الشاطيب" ،
ا١توافقات ".ُُٕ :ٓ ،
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أحاديث الرخص كإف تعلقت بالفركع ا١تختلف فيها دكف األصوؿ "(ُ).
كاٟتاصل أف عا تق ـ عن فركع فقهية ق كلَّ ى يه القرطيب عن فهمه
لقاب ة عشركبية كتماف العلم للمصلحة الشربية الراجحة.
املطلب اخلامس :إحزاق كتب العله:
يستجلب الكتاب قيمته عن ٤تتواه؛ فإذا حول بلما نافعا فهو
نافع؛ ٬تب حفظه كتعاه ه؛ كإذا تضمن بلما ضارا كجب إتمافه كال
كراعة ،أعا إف حول خَتا كشرا؛ فهذا ٤تل االجتهاد ،كهطا تتداين أنظار
الفقهاء الختماؼ ابتداراهتم؛ فمطهم عن ٭تكم بابتدار عا غلب بلى
الكتاب أك بابتدار نوع ا٠تيأ كش ة خيره كهلم جرا.
كالقوؿ بإحراؽ الكتاب ُب هذه اٟتاؿ فيه إه ار للعلم الطافع
الذم انغمر ُب تلك ا١تفس ة ،كال جرـ أف هذا كتماف للعلم ١تصلحة
شربية راجحة عن كجهُت:
أك٢تما :إحراؽ الكتاب عع عا تضمطه عن حق.
كثانيهما :كتماف عا تضمطه عن حق؛ تغليدا ١تفس ته بلى
عصلحته ،حىت ال ٖتصل به الفتطة.
بي أف تيديق هذا األصل ق يعًتيه ا٠تماؼ بالطظر ١تا أسلفطاه؛
كإف كاف أصله عشركبا؛ النعقاد إٚتاع الصحابة بليه ،كهو عا حصل
ُب إحراؽ ا١تصاحف سول ا١تصاحف العثمانية ،ففي ح يث أنس بن
(ُ) ا٠تييب " ،اٞتاعع ألخماؽ الراكم كآداب الساعع ".َُٗ :ِ ،
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َ
( ُ)
يُ ْح َر َؽ " .
فمع عا تضمطته ا١تصاحف عن كماـ اهلل تعاىل إال أهنم أحرقوها
صيانة لألعة عن االختماؼ فيه؛ كبليه درج بعض الفقهاء ٦تن يرل
عشركبية إحراؽ كتب العلم إذا تضمطت عفاس شربية؛ كسأكرد بعض
األعثلة ،غاضا اليرؼ بن ع ل رجحاف العمل؛ ألف التحقيق فيه
ٮترجطا بن عقص نا عن هذا الدحث ،كهذه األعثلة هي:
أوال :أفىت كدَت قضاة ا٠تمافة العداسية إٝتابيل بن إسحاؽ
بتحريق كتاب يٚت ىعت فيه رخص الفقهاء ،فق قاؿ " :دخلت يوعا بلى
ا١تعتض ؛ ف فع إىل كتابا فقرأته ،فإذا فيه الرخص عن زلل العلماء ق
ٚتعها بعض الطاس؛ فقلت :يا أعَت ا١تؤعطُت إ٪تا ٚتع هذا زن يق!
فقاؿ :كيف؟! ؛ فقلت :إف عن أباح ا١تتعة مل يدح الغطاء ،كعن
أباح الغطاء مل يدح إضافته إىل آالت اللهو ،كعن ٚتع زلل العلماء ٍب
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ْٖٕٗ :
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أخذ ّٔا ذهب ديطه؛ فأمر بتحريق ذلك الكتاب "(ُ).
ثانيا :أفىت اليرطوشي بإحراؽ كتاب إحياء بلوـ ال ين للغزايل؛
فقاؿ . . ." :كأعا عا ذكرت عن إحراؽ الكتاب ،فلعمرم إذا انتشر
بُت عن ال ععرفة له بسموعه القاتلة ،خيف بليهم أف يعتق كا إ نذا صحة
عا فيه ،فكاف تحريقو في معنى ما حرقتو الصحابة من صحف
المصاحف التي تخالف المصحف العثماني.)ِ(" . . .
ثالثا :أفيت بعض عالكية األن لس بإحراؽ كتب ابن حزـ
ك٘تزيقها؛ يقوؿ ابن بساـ " :حىت كمل عن عصطفاته ُب فطوف العلم كقر
و
أكثرها بتد ىة بابًه لتزهي الفقهاء طماب العلم فيها ،حتى
بعَت ،مل يع ي ى
أحرؽ بعضها بإشبيلية ومزقت عالنية.)ّ(" . . .
كق ح ث بكس ذلك حُت يحّْرقىت أعهات ا١تذهب كا١ت كنة
كالطوادر كالزيادات كغَتها بأعر عن السلياف ا١توح م أيب يوسف
يعقوب بن يوسف ،كق كاف عت يطا ٔتذهب أهل الظاهر(ْ).
رابعا :توارد ٚتع عن احمل ثُت بلى إحراؽ كتب اٟت يث اليت
(ُ) ابن كثَت " ،الد اية كالطهاية ".ٖٕ :ُُ ،
(ِ) انظر :الذهيب " ،سَت أبماـ الطدماء ".ْٗٔ :ُٗ ،
(ّ) ابن بساـ " ،الذخَتة ُب ٤تاسن أهل اٞتزيرة " ،ُٔٗ :ُ ،كانظر :الذهيب،
"سَت أبماـ الطدماء".َُِ : ُٖ ،
(ْ) انظر :ا١تراكشي " ،ا١تعجب ُب تلخيص أخدار ا١تغرب " ،ص.َِِ :
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كتدوها بن بعض ا١تتهمُت بط هم بالد بة أك الضعف أك الوضع،
كهذه أعثلة عن ذلك:
ُ  -قاؿ أبو جعفر الطفيلي " :كتدت بن أبُت بن سفياف ثم
حرقت ما كتبت عنو كاف عرجئان.)ُ(" . . . .
ِ  -قاؿ ا٠تييب الدغ ادم ُب العداس بن بمر الكلوذاين
الرافضي الوضاع . . ." :ككطت كتدت بطه ثم حرقت ما كتبت منو. .
.)ِ(" . .
ّ  -قاؿ أٛت بن حطدل ُب غساف بن بدي ا١توصلي " :كتدطا
بطه ،ق ـ بليطا هاهطا ثم حرقت حديثو.)ّ(" . . . .
ْ  -كقاؿ عوسى بن هاركف اٟتماؿ . . ." :بد الرٛتن بن
صاحل شيعي ٤تًتؽ حرقت عامة ما سمعت منو؛ يركم أحاديث سوء
ُب عثالب أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل بليه كسلم "(ْ).
كال ريب أف إحراقهم ٢تذه الكتب كاف ١تصلحة شربية راجحة،
كإال فمعلوـ بن أهل اٟت يث أهنم بطوا بأحاديث الضعفاء كالوضابُت
ٟتفظ ٥ترج اٟت يث؛ قاؿ ابن رجب " :كلألئمة ُب ذلك غرض ظاهر
(ُ) ابن حجر " ،لساف ا١تيزاف ".ُِٗ :ُ ،
(ِ) ابن حجر " ،لساف ا١تيزاف ".ِّْ :ّ ،
(ّ) ابن حجر " ،لساف ا١تيزاف ".ُْٖ :ْ ،
(ْ) ابن ب م " ،الكاعل ".ُٓٓ :ٓ ،
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كهو أف يعرفوا اٟت يث عن أين ٥ترجه كا١تطفرد به ب ؿ أك ٣تركح "(ُ).
هذا ،كعن جطس اسإحراؽ دفن كتب اٟت يث؛ قاؿ ابن اٞتوزم:
" . . .ق ركيطا بن سفياف الثورم أنه ق أكصى ب فن كتده ككاف ن ـ
بلى أشياء كتدها بن قوـ ،كقاؿٛ :تلٍت شهوة اٟت يث ،كهذا ألنه كاف
يكتب بن الضعفاء كا١تًتككُت فكأنو لما عسر عليو التمييز أوصى
بدفن الكل ،ككذلك عن كاف له رأم عن كماعه ٍب رجع بطه جاز أف
ي فن الكتب اليت فيها ذلك فهذا كجه التأكيل للعلماء.)ِ(" . . .
كاٟتاصل أف إتماؼ كتب اٟت يث عع عا تضمطته عن اٟتق
عأخذه كتماف العلم ١تصلحة شربية راجحة.
املطلب السادس :السلوت عن إنلار املنلز خوفا من مفسدة أعظه:
ا ألعر با١تعركؼ كالطهي بن ا١تطكر كاجب ععلوـ عن ال ين
بالضركرة ،بي أف هذا الواجب ٖتكمه أصوؿ الشريعة كعقاص ها،
فيسوغ أحيانا تركه لتحصيل عصلحة أبظم أك درء عفس ة أش  ،فهو
ّٔذا ا١ت رؾ يط رج ضمن قاب تطا اليت هي ٤تل ال راسة؛ ألنه سكوت
بن بلم ١تصلحة شربية راجحة.
في جب ترؾ االحتساب إذا أفضى األعر أك اسإنكار إىل عا هو
أش  ،كيشرع الكتماف ُب هذا ا١تقاـ ،كعثاله قوؿ ابن حجر " :كأكؿ عن
زخرؼ ا١تساج الولي بن بد ا١تلك بن عركاف كذلك ُب أكاخر بصر
(ُ) ابن رجب" ،شرح بلل الًتعذم".ّّٖ :ُ ،
(ِ) ابن اٞتوزم " ،صي ا٠تاطر " ،ص.ْٔ :
- ٖٓ٘ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

الصحابة كسكت كثَت عن أهل العلم بن إنكار ذلك خوفا عن الفتطة.
.)ُ(" . .
كعن أعثلته أيضا قوؿ ابن تيمية . . ." :ك٢تذا قيل لإلعاـ أٛت
بن بعض األعراء :إنه أنفق بلى عصحف ألف ديطار ،أك ٨تو ذلك
فقاؿ :دبهم ،فهذا أفضل عا أنفقوا فيه الذهب!  ،أك كما قاؿ.
عع أف عذهده أف زخرفة ا١تصاحف عكركهة ،كق تأكؿ بعض
األصحاب أنه أنفقها ُب ٕتوي الورؽ كا٠تط ،كليس عقصود أٛت هذا،
أيضا عفس ة كره ألجلها؛
إ٪تا قص ه أف هذا العمل فيه عصلحة ،كفيه ن
فهؤالء إف مل يفعلوا هذا ،كإال ابتاضوا بفساد ال صماح فيه ،عثل أف
يطفقها ُب كتاب عن كتب الفجور :عن كتب األٝتار أك األشعار أك
حكمة فارس كالركـ.)ِ(" . . . .
كقاؿ أيضا . . ." :فأعا إذا كاف ا١تأعور كا١تطهي ال يتقي
با١تمكن :إعا ٞتهله كإعا لظلمه ،كال ٯتكن إزالة جهله كظلمه؛ فرٔتا كاف
األصلح الكف كاسإعساؾ بن أعره كهنيه كما قيل :إف عن ا١تسائل
عسائل جوأّا السكوت كما سكت الشارع ُب أكؿ األعر بن األعر
بأشياء كالطهي بن أشياء حىت بما اسإسماـ كظهر "(ّ).
(ُ) ابن حجر " ،فتح الدارم ".َْٓ : ُ ،
(ِ) ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط ا١تستقيم ".ُِٔ :ِ ،
(ّ) ابن تيمية٣" ،تموع الفتاكل".ٓٗ :َِ ،
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فاٟتاصل عن هذه األعثلة عشركبية السكوت بن األعر أك
اسإنكار خوفا عن عفس ة أبظم ،كهو عن قديل كتماف العلم للمصلحة
الشربية الراجحة.
املطلب السابع :منع إعارة اللتب:
األصل أف تدذؿ كتب العلم ألهلها ،كق است ؿ ٢تذا السخاكم
بدعض الطصوص الواردة ُب ذـ كتماف العلم؛ ٍب قاؿ . . ." :كيشمل
الوبي حدس الكتب بمن ييلدها لمانتفاع ّٔا ،ال سيما عع ب ـ
التع د لطسخها ،الذم هو أبظم أسداب ا١تطع ،ككوف ا١تالك ال يهت م
للمراجعة عطها ،كاالبتماء ّٔذا كثَت "(ُ).
كيرل القرضاكم تقيي كجوب اسإبارة بالشركط اآلتية ،كهي:
ُ .أف يكوف طالب الكتاب ُب حاجة حقيقية إليه ال يغٍت بطه غَته.
ِ .أال توج عكتدات باعة ٯتكطه استعارة الكتاب عطها خارجيا أك داخليا.
ّ .أال يستييع شراء الكتاب لع ـ كجوده ُب السوؽ أك لعجزه بن شرائه.
ْ .أال يكوف ععركفا باسإ٫تاؿ كإضابة الكتب أك تعريضها للتلف.
ٓ .أال يكوف صاحب الكتاب ُب حاجة إليه؛ ألف حاجته عق عة
بلى حاجة غَته(ِ).
فالطاظر ُب بعض هذه الشركط يراه ٥ترجة بلى قاب ة كتماف
(ُ) السخاكم" ،ا١تقاص اٟتسطة " ،ص.ٔٔٔ :
(ِ) نظر :القرضاكم" ،الرسوؿ كالعلم" ،ص.ِٖ :
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العلم للمصلحة الشربية الراجحة ،كهذا عا يظهر جليا ُب الشرط الرابع
كهو أال يكوف القارئ ععركفا باسإ٫تاؿ كإضابة الكتب كإتمافها ،فحدس
الكتاب بطه فيه كتماف عشركع سإفضائه إىل عصلحة راجحة.
كأرل أف عن القيود ا١تهمة ُب كجوب اسإبارة؛ أال يتضمن الكتاب
عا يفس بلى القارئ ديطه؛ إعا ١تضموف الكتاب أك لقلة فهم عستعَته.
املطلب الجامن :حق التأليف:
تع هذه ا١تسألة عن نوازؿ العصر اليت تدايطت فيها آراء العلماء
بُت عانع كعديح؛ كع رؾ ا١تانعُت أف ُب إثدات هذا اٟتق كتمانا للعلم
الذم أكجب اهلل نشره؛ كعأخذ ا١تديحُت أنه ليس كتمانا ٤تظورا بل هو
عقي بس اد حقوؽ ا١تؤلف؛ كُب هذا التصرؼ عصاحل ععتربة؛ عن
أبظمها تشجيع العلماء بلى الدحث العلمي ،كحفظ عاء كجوههم عن
استج اء الطاس أك التشوؼ إىل إحساهنم.
كهذا ُب تق يرم عا يتخرج بلى قاب تطا ُب كتماف العلم؛ ألف
كتماف ا١تؤلَّف عقي ال عيلق؛ فهو كتماف بن بعض الطاس دكف
بعض ،كُب كقت دكف كقت؛ لتحصيل عصاحل شربية ععتربة.
كبإثدات حق التأليف أفىت كثَت عن ا١تعاصرين(ُ)؛ ك٢تم حجج
(ُ) كخالف قلة عطهم :أٛت اٟتجي الكردم .انظر :الكردم " ،حكم اسإسماـ
ُب حقوؽ التأليف كالطشر كالًتٚتة " ،ص ،ِٔ :ال ريٍتْ " ،توث عقارنة
ُب الفقه اسإسماعي كأصوله" ،ٓ :ِ ،الزحيلي " ،ا١تعاعمات ا١تالية
ا١تعاصرة" ،ص ْٖٓ :كِٗٓ.
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كأدلة ٮترج الدحث بن نياقه بذكرها فلتيلب ُب عظاهنا.
كق جاء ُب قرار ٣تمع الفقه اسإسماعي ال كيل رقم)ٓ/ٓ( ّْ :
ُب دكرته ا٠تاعسة ُب الكويت باـ َُْٗ هػ ػ ػ ُٖٖٗ ـ عا يأٌب" :
ثالثا :حقوؽ التأليف كاالخًتاع أك االبتكار عصونة شربا ،كألصحأّا
حق التصرؼ فيها ،كال ٬توز االبت اء بليها "(ُ).
املطلب التاسع :التدرج يف التعليه والدعوة:
عن ٙترات هذه القاب ة الت رج ُب التعليم كال بوة كهو عا يستلزـ
باعة؛
كتماف بعض العلم لوقت ٤ت د؛ كاألصل فيه سَتة رسوؿ اهلل َّ 
كعن ذلك أف الطيب ١ تا كجه ععاذ بن جدل ُب آخر حياته إىل اليمن،
أعره بالت رج ُب ال بوة؛ في بو إىل التوحي قدل األحكاـ؛ ٍب ُب
َّـ الصماة فالزكاة.
األحكاـ ق ى
ك " :إً ّْين بًٍط ى ىبائً ىش ىة
اه ى
وسف بن ىع ى
كيشه للت رج أيضا قوؿ يي ي
ًً
ىم ال ىك ىف ًن ىخٍيػهر؟
ُت رضي اهلل بطها ،إً ٍذ ىجاءى ىها بًىراقً ّّي ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ُّ
أ ّْيـ ا١تيٍؤعط ى
اؿ :ي ا أ َّيـ ا١ت ٍؤًعطًُت ،أى ًر ًيٍت عصح ىف ً
ك؟
ك ،ىكىعا يى ي
ت :ىكٍ٭تى ى
قىالى ٍ
ي ى
ي ٍى
ضُّرىؾ؟ " قى ى ى
ف ال يقرآ ىف ىبلىي ًه ،فىإًنَّه يػ ٍقرأي ىغيػر ع ىؤلَّ و
ت:
تً :ملى؟ قى ى
ف ،قىالى ٍ
قىالى ٍ
ٍ
ي ي ى ٍى ي
اؿ :لى ىعلّْي أ ىيكلّْ ي ٍ
ِ
ورةٌ ِم َن
ىكىعا يى ي
ضُّرىؾ أىيَّيه قىػىرأ ى
ٍت قىػٍد يل؟ " إِنَّ َما نػَ َز َؿ أ ََّو َؿ َما نػَ َز َؿ منْ ُو ُس َ
ص ِل ،فِيها ِذ ْكر ِ
الِـ
الم َف َّ
َّاس إِلَى ا ِإل ْس َ
الجنَّة َوالنَّا ِرَ ،حتَّى إِ َذا ثَ َ
َ ُ َ
اب الن ُ
ُ
ٍ
الخ ْم َر،
الح َر ُاـَ ،ول َْو نػَ َز َؿ أ ََّو َؿ َش ْيء :الَ تَ ْش َربُوا َ
الحالَ ُؿ َو َ
نػَ َز َؿ َ
(ُ) انظر :الزحيلي " ،ا١تعاعمات ا١تالية ا١تعاصرة" ،ص.ٓٗٓ :
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الزنَا
ع ّْ
الخ ْم َر أَبَ ًداَ ،ول َْو نػَ َز َؿ :الَ تَػ ْزنُوا ،لَ َقالُوا :الَ نَ َد ُ
ع َ
لَ َقالُوا :الَ نَ َد ُ
ٍ
ب  :ﳄ
أَبَ ًدا ،لَ َق ْد نَػ َز َؿ بِ َم َّك َة َعلَى ُم َح َّمد َ وإِنّْي ل َ
َجا ِريَةٌ أَل َْع ُ
ورُة
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ [ القمرَ ]ْٔ :وَما نَػ َزل ْ
َت ُس َ
ِ
ت
ّْس ِاء إَِّال َوأَنَا ِع ْن َد ُه ،قى ى
ف ،ىفأ ٍىعلى ٍ
ىخىر ىج ٍ
ص ىح ى
اؿ :فىأ ٍ
ت لى يه ا١تي ٍ
البَػ َق َرة َوالن َ
ً
الس ىوًر"(ُ).
آم ُّ
ىبلىٍيه ى
قاؿ ابن حجر " :أشارت إىل اٟتكمة اسإ٢تية ُب ترتيب التطزيل كأف
أكؿ عا نزؿ عن القرآف ال باء إىل التوحي كالتدشَت للمؤعن كا١تييع باٞتطة
كللكافر كالعاصي بالطار فلما اطمأنت الطفوس بلى ذلك أنزلت األحكاـ
عها »
ك٢تذا قالتَ « :ول َْو نػَ َز َؿ أَ َّوؿ َش ْيءَ :ال تَ ْش َربُوا ال َ
ْخ ْمر لَقَالُواَ :ال نَ َد ُ
( ِ)
كذلك ١تا طدعت بليه الطفوس عن الطفرة بن ترؾ ا١تألوؼ" .
كعن ٍب فال ابي إىل اهلل  أحوج عا يكوف إىل هذا ا١تطهج ُب
التعليم كالتدليغ ،ككثَتا عا ٬تٍت فئاـ عن الطاس بلى ا١ت بوين كا١تتعلمُت
كعتمسكهم أف ُب الت رج كتمانا ١تا أكجب اهلل
باخًتاـ هذ ا األصل،
َّ
 نشره.
كالصحيح عشركبية الكتماف عؤقتا حىت يتسٌت للم بو التفهم
كالعمل ،كلو كلفطاه بال ين ٚتلة ال٩تلع عطه ٚتلة ،كعن شواه تفعيل
(ُ) ركاه الدخارم" ،صحيح الدخارم" ،رقم. ّْٗٗ :
(ِ) ابن حجر " ،فتح الدارم ".َْ : ٗ ،
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هذه القاب ة عا نقله الداجي بن عالك؛ فقاؿ " :كق قاؿ عالك ُب
العجمي يسلم كال يفقه اسإسماـ ،فيأكل ُب رعضاف ال يضيق بليه ُب
ذلك "(ُ).
فتأعل كيف رأل عالك الت رج عع العجمي؛ ألنه ال يفقه ال ين؛
فجعل لل ابي عط كحة ُب ترؾ الدماغ ٟت يث العه باسإسماـ ،كهذا
كتماف لوحظت فيه ا١تصلحة الشربية الراجحة.
كعن شواه ه أيضا قوؿ الشاطيب " :كعطه أف ال يذكر للمدت ئ
عن العلم عا هو حظ ا١تطتهي ،بل يريب بصغار العلم قدل كداره.)ِ(" ..
ب فالتوسع ُب العلم عع ا١تدت ئ عن شأنه أف
كهذا صحيح َّ
٣تر ه
٬تهز بلى عستقدله العلمي؛ ألنه يصعب بليه ٖتصيله؛ فيتحتم كتماف
كدار العلم بطه حىت يرتاض بصغارها ،كهذا هو عفهوـ الرباين بط
الربَّ ًاينُّ الَّ ًذم يػر ّْيب الطَّاس بً ً
صغىا ًر
بعض السلف ،قاؿ الدخارم " :ىكييػ ىق ي
اؿَّ :
ى
يى
اٍلعًٍل ًم قىػٍد ىل كًدىا ًرهً "( ّ).
قاؿ ابن حجر " :كا١تراد بصغار العلم عا كضح عن عسائله،
كبكداره عا دؽ عطها ،كقيل :يعلمهم جزئياته قدل كلياته ،أك فركبه قدل

(ُ) الداجي " ،ا١تطتقى ".ُّْ :ُ ،
(ِ) الشاطيب " ،ا١توافقات ".َُٕ :ٓ ،
(ّ) ركاه الدخارم ععلقا ُب كتاب العلم" ،صحيح الدخارم".ِْ :ُ ،
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أصوله ،أك عق عاته قدل عقاص ه"(ُ).
فإف تطكب ا١تعلم هذا السديل فالعواقب كخيمة بلى األجياؿ،
ك٦تن استقرل يج ىرـ هؤالء ابن خل كف؛ فقاؿ " :كق شاه نا كثَتان عن
ا١تعلمُت ٢تذا العه الذم أدركطا ٬تهلوف طرؽ التعليم كإفاداته ،ك٭تضركف
للمتعلم ُب أكؿ تعليمه ا١تسائل ا١تقفلة عن العلم ،كييالدونه بإحضار
ذهطه ُب حلها ،ك٭تسدوف ذلك عرانان بلى التعليم كصوابان فيه. . . .،
وإذا ألقيت عليو الغايات في البدايات وىو حينئذ عاجز عن الفهم
كل ذىنو عنها ،كحسب ذلك عن
والوعي وبعيد عن االستعداد لو َّ
صعوبة العلم ُب نفسه ،فتكاسل بطه كا٨ترؼ بن قدوله وتمادى في
ىجرانو؛ وإنما أتى ذلك من سوء التعليم "(ِ).
كحقيق يب أف أشي ب كر ابن تيمية ُب ضدط عا أ١تعطا إليه
بضابط دقيق ،أشار إليه ضمن فصله ا١تاتع ُب تعارض اٟتسطة كالسيئة،
كنظرا ليوؿ نصه فسأحرص بلى اقتضاب أهم عا فيه ،عع ضركرة
الرجوع إىل أصل كماعه ،كزب ة رأيه أف التعليم كال بوة ال ٬تداف إال
بوجود شرطُت :الق رة بلى الفهم كالق رة بلى العمل ،فإذا انتفيا ٚتيعا
أك اختل كجود أح ٫تا سقط كجوب التدليغ ،كساغ السكوت ككتماف
(ُ) ابن حجر " ،فتح الدارم ".ُِٔ : ُ ،
(ِ) ابن خل كف " ،عق عة ابن خل كف" ،ص.ّّٓ :
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العلم لتعلق ا١تصلحة الراجحة به.
كعأخذه ُب هذا أف التكليف عطوط باالستيابة؛ فكما أف
الشريعة مل تأت ٚتلة؛ فألفيطا الرسوؿ  يؤخر تدليغ شرائع إىل كقت
التمكن ،جاز لل ابي كذلك أف يؤخر الدياف ٢تذا ا١تلحظ أيضا،
فالعاجز بن الفهم كإف يبلّْ ىم غَت عستييع؛ فما يع عكلفا شربا ،كعثله
العاجز بن العمل ،كعن هطا ساغ السكوت بن أعره كهنيه إىل الوقت
ا١تطاسب ،كال يع هذا عن إقرار احملرعات كترؾ الواجدات؛ ٍب ختم ابن
تيمية تأصيله بالقوؿ . . . ." :فكذلك آّ د ل يطه كاحمليي لسطته ال
يدلغ إال عا أعكن بلمه كالعمل به كما أف ال اخل ُب اسإسماـ ال ٯتكن
حُت دخوله أف يلقن ٚتيع شرائعه كيؤعر ّٔا كلها ،ككذلك التائب عن
الذنوب؛ كا١تتعلم كا١تسًتش ال ٯتكن ُب أكؿ األعر أف يؤعر ّتميع
ال ين كيذكر له ٚتيع العلم فإنه ال يييق ذلك كإذا مل ييقه مل يكن
كاجدا بليه ُب هذه اٟتاؿ ،كإذا مل يكن كاجدا مل يكن للعامل كاألعَت أف
يوجده ٚتيعه ابت اء بل يعفو بن األعر كالطهي ٔتا ال ٯتكن بلمه كبمله
إىل كقت اسإعكاف كما بفا الرسوؿ بما بفا بطه إىل كقت بيانه كال
يكوف ذلك عن باب إقرار احملرعات كترؾ األعر بالواجدات؛ ألف
الوجوب كالتحرًن عشركط بإعكاف العلم كالعمل كق فرضطا انتفاء هذا
الشرط ،فت بر هذا األصل فإنه نافع.
كعن هطا يتدُت سقوط كثَت عن هذه األشياء كإف كانت كاجدة أك
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٤ترعة ُب األصل ل ع ـ إعكاف الدماغ الذم تقوـ به حجة اهلل ُب
الوجوب أك التحرًن؛ فإف العجز عسقط لألعر كالطهي كإف كاف كاجدا
ُب األصل ،كاهلل أبلم " (ُ).
عن خماؿ هذا التأصيل ال قيق يتدُت لطا أف التعليم كال بوة ال
قياـ ٢تما إال بشرطُت :أح ٫تا الق رة بلى الفهم كثانيهما الق رة بلى
العمل ،كلن يتأتى لطا كجود٫تا إال إذا طدقطا بإحكاـ قاب ة كتماف العلم
للمصلحة الشربية الراجحة.
كٚتلة القوؿ أف هذه التيديقات ا١تتطوبة بلى اختماؼ عذاهب
أصحأّا كتداين ع ارسهم تثدت ٔتا ال ي ع ٣تاال للشك أف هذه
القاب ة الفقهية عسلوكة ُب ت بَتهم الفقهي ،كهذا عا يشي بأ٫تيتها
الدالغة ،خاصة عع اشت اد اٟتاجة إليها ُب بصرنا ،كهو عا تدُت لطا عن
خماؿ بعض الفركع السابقة.

(ُ) ػ ابن تيمية٣ " ،تموع الفتاكل ".ٓٗ :َِ ،
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اخلامتة:
عن خماؿ الدحث ُب هذه القاب ة ٩تلص إىل أبرز الطتائج
كالتوصيات ،فأعا الطتائج؛ فيمكن حصرها ُب اآلٌب:
الطص
ُ  -كتماف العلم للمصلحة الراجحة قاب ة فقهية ق دؿ
ٌ
الشربي بلى ابتدارها.
ِ  -هذه القاب ة ليست بلى إطماقها بل ٢تا ضوابط ٖتكم إبما٢تا.
ّ  -أ ٍكثىػىر الفقهاء عن استعماؿ هذه القاب ة ُب كثَت عن األبواب
يخىر ،كهذا ي ٌؿ بلى أ٫تٌيتها
الفقهية ،كخرجوا بليها فركبا أ ى
بط هم.
ْ  -عع أ٫تية هذه القاب ة؛ فق فات بلماؤنا التطصيص بليها بصفتها
قاب ة ُب كتب القواب الفقهية فضما بن غَتها.
ٓ  -هذه القاب ة ألقت بظما٢تا بلى بعض الطوازؿ الفقهية ا١تعاصرة
كحق التأليف عثما.
أعا التوصيات؛ فهي عطحصرة ُب توصية كاح ة ،كهي:
ضركرة استغماؿ هذه القاب ة كتفعيلها ُب شىت األبواب الفقهية كالطوازؿ
ا١تعاصرة ،كخاصة عطها الفركع ا١تتعلقة ّتانب ال بوة إىل اهلل
تعاىل كالسياسة الشربية.
بن بالفكر ْتثه ،كًب بفضل اهلل تعاىل رقمه؛ فإف
كُب األخَت :هذا عا َّ
أصدت فمن اهلل  كح ه ال شريك له ،كإف أخيأت فمن
نفسي كعن الشيياف ،كاهلل أبلم.
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املصادر واملزاجع:
أ .الكتب:
اآلجري٤ ،تم بن اٟتسُت " .أخماؽ العلماء "ٖ .تقيق :إٝتابيل بن
٤تم األنصارم( .د ط ،السعودية ،رئاسة إدارات الدحوث
العلمية كاسإفتاء كال بوة كاسإرشاد ،د ف).
األزىري٤ ،تم بن أٛت  " .هتذيب اللغة "ٖ .تقيق٤ :تم بوض( .
طُ ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ُِِْ ،هػ ).
األلباني ،ناصر ال ين ٤تم بن نوح " .سلسلة األحاديث الصحيحة
"( .ط ُ ،الرياض ،عكتدة ا١تعارؼ ُُْٓ ،هػ).
األلباني ،ناصر ال ين ٤تم بن نوح " .سلسلة األحاديث الضعيفة ".
(ط ُ ،الرياض ،عكتدة ا١تعارؼ ُُْٓ ،هػ).
البػاجػي ،سليماف بن خلف " .ا١تطتقى شرح ا١توطأ "( .طُ ،القاهرة،
عيدعة السعادة ُِّّ ،هػ)
البخاري٤ ،تم بن إٝتابيل " .صحيح الدخارم "ٖ .تقيق٤ :تم زهَت
بن ناصر ( .طُ ،دار طوؽ الطجاةُِِْ ،هػ).
ابن بساـ ،بلي بن بساـ " .الذخَتة ُب ٤تاسن أهل اٞتزيرة "ٖ .تقيق:
د .إحساف بداس( .ط ُ ،ليديا ،تونس ،ال ار العربية للكتاب،
ُّٖٗهػ).
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ابن بشك واؿ ،خلف بن بد ا١تلك " .الصلة ُب تاريخ أئمة األن لس
" ،صححه :بزت بيار اٟتسيٍت( .ط ُ ،بَتكت ،ا١تكتدة
العصرية ُّٕٓ ،هػ ).
ابن بطاؿ ،بلي بن خلف " .شرح صحيح الدخارم " .ضديه :ياسر
بن إبراهيم( .طّ ،الرياض ،عكتدة الرش ناشركف ُِْٓ ،هػ).
البهوتي ،عطصور بن يونس " .كشاؼ القطاع بن عنت اسإقطاع "( .ط
ُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُُْٖ ،هػ ).
البوصيري ،أٛت بن أيب بكر " .عصداح الزجاجة ُب زكائ ابن عاجه
"ٖ .تقيق٤ :تم الكشطاكم( .ط ِ ،بَتكت ،دار العربية،
َُّْ هػ ).
البيػهقػي ،أٛت بن اٟتسُت " .السطن الكربل "ٖ .تقيق٤ :تم بد
القادر بيا( .ط ّ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُِْْ ،هػ ).
البيػهقػي ،أٛت بن اٟتسُت " .شعب اسإٯتاف"ٖ .تقيق٥ :تتار الط كم
كآخركف( .طُ ،الرياض ،عكتدة الرش  ُِّْ ،ق).
البيػهقػي ،أٛت بن اٟتسُت " .ا١ت خل إىل السطن الكربل "ٖ .تقيق:
٤تم ضياء الرٛتن األبظمي( .د ط ،الكويت ،دار ا٠تلفاء ،د،
ت).
البيػهقػي ،أٛت بن اٟتسُت " .ععرفة السطن كاآلثار "ٖ .تقيق :بد
ا١تعيي أعُت قلعجي( .طُ ،دعشق :دار قتيدةُُِْ ،هػ).
- ٖٔٚ -

قاعدة :كتماف العلم للمصلحة الشرعية الراجحة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،د .ربيع لعور

الترمذي٤ ،تم بن بيسى" .سطن الًتعذم " .ابتٌت به :عشهور آؿ
سلماف ( .طُ ،الرياض ،عكتدة ا١تعارؼ ،د ت).
ابن تيمية ،أٛت بن بد اٟتليم٣ " .تموع الفتاكل "ٖ .تقيق :بد
الرٛتن بن قاسم( ،ا١ت يطة ا١تطورة٣ ،تمع ا١تلك فه ُُْٔ ،هػ).
ابن تيمية ،أٛت بن بد اٟتليم " .اقتضاء الصراط ا١تستقيم "ٖ .تقيق:
د .ناصر بد الكرًن العقل( .طٕ ،بَتكت ،دار بامل الكتب،
ُُْٗ هػ ).
ابن عدي ،أبو أٛت بن ب م " .الكاعل ُب ضعفاء الرجاؿ "ٖ .تقيق:
بادؿ بد ا١توجود كآخركف( .طُ ،بَتكت ،دار الكتب
العلمية ُُْٖ ،هػ).
الجرجاني ،بلي بن ٤تم  " .التعريفات "( .طُ ،بَتكت ،دار إحياء
الًتاث العريبَُّْ ،هػ ).
الجصاص ،أٛت بن بلي " .الفصوؿ ُب األصوؿ " ( .طُ ،الكويت،
كزارة األكقاؼ الكويتيةُُْْ ،هػ).
ابن الػجػوزي ،بد الرٛتن بن بلي " .صي ا٠تاطر "ٖ .تقيق :حسن
السماحي سوي اف ( .ط ُ ،دعشق ،دار القلمُِْٓ ،هػ).
الػجويني ،بد ا١تلك بن بد اهلل " .هناية ا١تيلب ُب دراية ا١تذهب ".
ٖتقيق :بد العظيم ال يب( .طُ ،القاهرة ،دار ا١تطهاج،
ُِْٖهػ ).
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الحاكم٤ ،تم بن بد اهلل " .ا١تست رؾ بلى الصحيحُت "ٖ .تقيق:
عصيفى بد القادر بيا( .طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية،
ُُُْ هػ ).
ابن حباف٤ ،تم بن حداف " .صحيح ابن حداف " بًتتيب :ابن بلداف
بلي الفارسيٖ .تقيق :شعيب األناؤكط( .ط ُ ،بَتكت،
عؤسسة الرسالةَُْٖ ،هػ).
ابن حجر ،أٛت بن بلي " .اسإصابة ُب ٘تييز الصحابة "ٖ .تقيق:
بادؿ بد ا١توجود كبلى ععوض( .ط ُ ،بَتكت ،دار الكتب
العلمية ُُْٓ ،هػ ).
ابن حجر ،أٛت بن بلي " .فتح الدارم "ٖ ،تقيق :بد العزيز بن باز
كآخركف( .د ط ،دعشق ،عكتدة دار الفيحاء ،د ت).
ابن حجر ،أٛت بن بلي " .لساف ا١تيزاف "ٖ .تقيق :دائرة ا١تعارؼ
الطظاعية( .طِ ،بَتكت ،عؤسسات األبلميَُّٗ ،هػ).
ابن حزـ ،بلي بن أٛت  " .الفصل ُب ا١تلل كاألهواء كالطحل "( .د ط،
القاهرة ،عكتدة ا٠تا٧تي ،دت ).
الحموي ،ياقوت بن بد اهلل " .ععجم األدباء "ٖ ،تقيق :إحساف
بداس( .طُ ،بَتكت ،دار الغرب اسإسماعيُُْْ ،هػ).
الحميري٤ ،تم بن بد اهلل " .الركض ا١تعيار ُب خرب األقيار ".
ٖتقيق :إحساف بداس( .طِ ،بَتكت ،عؤسسة ناصر للثقافة،
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َُٖٗ ـ ).
ابن حنبل ،أحػمػ بن ٤تم  " .الػمسط "ٖ .تقيق :شعيب األناؤكط
كآخركف( .ط ُ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالة ُُْٕ ،هػ).
الخطابيٛ ،ت بن ٤تم  " .ععامل السطن "( .طُ ،حلب ،ا١تيدعة
العلميةُُّٓ ،هػ ).
الخطيب البغدادي ،أٛت بن بلي " .اٞتاعع ألخماؽ الراكم كآداب
الساعع "ٖ .تقيق٤ :تمود اليحاف( .د ط ،الرياض ،عكتدة
ا١تعارؼ ،دت ).
ابن خلدوف ،بد الرٛتن بن ٤تم  " .عق عة ابن خل كف "( .د ط،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،دت).
الدارقطني ،بلي بن بمر" .سطن ال ارقيٍت " .كبذيله :التعليق ا١تغٍت
حملم مشس اٟتق العظيم آبادمٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط
كآخركف( .ط ُ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالة ُِْْ ،هػ ).
الػدارمػي ،بد اهلل بن بد الرٛتن " .سطن ال ارعي "ٖ .تقيق :حسُت
سليم أس ( .ط ُ ،الرياض ،دار ا١تغٍت ُُِْ ،هػ ).
أبو داود ،سليماف بن األشعث " .سطن أيب داكد " ،ابتٌت به :عشهور
آؿ سلماف( .طُ ،الرياض ،عكتدة ا١تعارؼ ،د ت ).
ابن دريد٤ ،تم بن اٟتسنٚ " .تهرة اللغة "ٖ .تقيق :رعزم بعلدكي.
(طُ ،بَتكت ،دار العلم للممايُتُٖٕٗ ،ـ).
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الدريني٤ ،تم فتحيْ " .توث عقارنة ُب الفقه اسإسماعي كأصوله ".
(طُ ،بَتكت :عؤسسة الرسالة ُُْْ .هػ).
الذىبػي٤ ،تم بن أٛت  " .سَت أبماـ الطدماء "ٖ .تقيق :شعيب
األرناؤكط كآخركف ( .طُُ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالةََُِ ،
ـ ).
الرازي٤ ،تم بن بمر " .احملصوؿ ُب بلم األصوؿ "ٖ .تقيق :طه
جابر العلواين( .طّ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالة ُُْٖ ،هػ ).
الراغب األصفهاني ،اٟتسُت بن ٤تم  " .ا١تفردات ُب غريب القرآف ".
تػحقيق :صفواف ال اكدم( .طُ ،بَتكت ،دار القلم،
ُُِْهػ).
ابن رجػب ،بد الرٛتن بن شهاب " .االستخراج ألحكاـ ا٠تراج "( .
طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية َُْٓ ،هػ).
ابن رجػب ،بد الرٛتن بن شهاب " .جاعع العلوـ كاٟتكم "ٖ .تقيق:
شعيب األرناؤكط كإبراهيم باجس( .طُ ،بَتكت ،عؤسسة
الرسالة ُِِْ ،هػ ).
ابن رجػب ،بد الرٛتن بن شهاب " .شرح بلل الًتعذم "ٖ .تقيق:
د٫ .تاـ سعي ( .طُ ،األردف ،عكتدة ا١تطار َُْٕ ،هػ ).
ابن رشد٤ ،تم بن أٛت  " .الدياف كالتحصيل "ٖ ،تقيق٤ :تم حجي
كآخركف ( .طِ ،بَتكت ،دار الغرب اسإسماعيَُْٖ ،هػ ).
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الزحيلي ،كهدة بن عصيفى " .ا١تعاعمات ا١تالية ا١تعاصرة "( .ط ْ،
دعشق ،دار الفكر ُِْٖ ،هػ).
السخاوي٤ ،تم بن بد الرٛتن " .ا١تقاص اٟتسطة "ٖ .تقيق٤ :تم
ا٠تشت( .ط ُ ،بَتكت ،دار الكتاب العريب َُْٓ ،هػ ).
السمعاني ،عطصور بن ٤تم  " .قواطع األدلة "ٖ .تقيق٤ :تم حسن
الشافعي ( .طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُُْٖ ،هػ ).
ابن سيده ،بلي بن إٝتابيل " .احملكم كاحمليط األبظم "ٖ .تقيق :بد
اٟتمي هط اكم( .طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلميةُُِْ ،
هػ).
الشاطبػي ،إبراهيم بن عوسى " .االبتصاـ "ٖ .تقيق :عشهور آؿ
سلماف ( .ط ُ ،القاهرة ،دار ابن بفافُُِْ ،هػ ).
الشاطبػي ،إبراهيم بن عوسى " .ا١توافقات "ٖ .تقيق :عشهور آؿ
سلماف ( .ط ِ ،القاهرة ،دار ابن بفافُِْٕ ،هػ ).
الشافعػي٤ ،تم بن إدريس " .األـ " ( .د ط ،بَتكت ،دار ا١تعرفة،
َُُْ هػ).
الشوكانػي ٤تم بن بلي " .إرشاد الفحوؿ "ٖ .تقيق :أٛت بطاية.
(طُ ،دعشق ،دار الكتاب العريبُُْٗ ،هػ).
ابن أبي شيبة ،بد اهلل بن ٤تم  " .الػمصطَّػف "ٖ .تقيق :كماؿ
اٟتوت( .ط ُ ،الرياض ،عكتدة الرش  َُْٗ ،هػ).
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آؿ الشيخ ،سليماف بن بد اهلل " .تيسَت العزيز اٟتمي ُب شرح كتاب
التوحي "ٖ .تقيق :زهَت الشاكيش( .طُ ،بَتكت ،ا١تكتب
اسإسماعي ُِّْ ،هػ).
الطبرانػي ،سليماف بن أٛت  " .ا١تعجم األكسط "ٖ .تقيق :طارؽ بن
بوض اهلل ،بد احملسن اٟتسيٍت( .ط ْ ،القاهرة :دار اٟترعُت،
ُُْٓ هػ).
الطبرانػي ،سليماف بن أٛت  " .ا١تعجم الكدَت "ٖ .تقيقٛ :ت م
السلفي ( ،د ط ،القاهرة :عكتدة ابن تيمية ،د ت ).
الطحاوي ،أٛت بن ٤تم  " .شرح عشكل اآلثار "ٖ .تقيق :شعيب
األرنؤكط( .طُ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالة ُُْٓ ،هػ).
ابن عػاشػور٤ ،تم الياهر " .التحرير كالتطوير " ( .د ط ،تونس ،ال ار
التونسية للطشرُْٖٗ ،ـ).
ابن عػاشػور٤ ،تم الياهرٖ " .تقيقات كأنظار " ( .د ط ،تونس،
ال ار التونسية للطشرُْٖٗ ،ـ).
ابػن عػبد البػر ،يوسف بن بد اهلل " .االستذكار "ٖ .تقيق :سامل بيا
ك٤تم ععوض( .طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُُِْ ،هػ).
ابػن عػبد البػر ،يوسف بن بد اهلل " .جاعع بياف العلم "ٖ .تقيق :فواز
زعريل( .طُ ،بَتكت ،دار ابن حزـ ُِْْ ،هػ).
الػعثيمين٤ ،تم بن صاحل " .القوؿ ا١تفي بلى كتاب التوحي ".
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(طِ ،الرياض ،دار ابن اٞتوزم ُِْْ ،هػ).
ابن العربػي٤ ،تم بن بد اهلل " .أحكاـ القرآف "ٖ .تقيق٤ :تم بد
القادر بيا( .طّ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُِْْ ،هػ).
ابن العربػي٤ ،تم بن بد اهلل " .بارضة األحوذم " ( .د ط ،بَتكت،
دار الكتب العلمية ،د ت).
الغزالػي ٤تم بن ٤تم  " .إحياء بلوـ ال ين " ( .د ط ،بَتكت ،دار
ا١تعرفة ،د ت ).
الغزالػي ٤تم بن ٤تم  " .ا١تستصفى " .صححه٤ :تم بد الشاُب.
(ط ُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ُُّْ ،هػ).
ابن فػارس ،أٛت بن فارس " .عقاييس اللغة "ٖ .تقيق :بد السماـ
هاركف( .طُ ،بَتكت ،دار الفكرُّٗٗ ،هػ.
الفراىيدي ،ا٠تليل بن أٛت  " .العُت "ٖ ،تقيق :عه م ا١تخزكعي
كإبراهيم الساعرائي( .د ط ،دار ا٢تماؿ ،د ت).
ابن قدامػة ،بد اهلل بن أٛت  " .ركضة الطاظر كجطة ا١تطاظر "( .طِ،
عؤسسة الرياف ُِّْ ،هػ).
القرافػي ،أٛت بن إدريس " .شرح تطقيح الفصوؿ "ٖ .تقيق :طه بد
الرؤكؼ سع  ( .د ط ،القاهرة ،شركة اليدابة الفطية ا١تتح ة،
ُِْْ هػ).
القرضاوي ،يوسف بد اهلل " .الرسوؿ كالعلم "( ،طّ ،بَتكت،
- ٖٕٗ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوـ الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األوؿ

عؤسسة الرسالة َُْٔ ،هػ ).
القرطبػي٤ ،تم بن أٛت  " .اٞتاعع ألحكاـ القرآف " .صححه :أٛت
بد العليم الربدكين كآخركف( ،د ف).
ابن ق يػم الجوزية٤ ،تم بن أيب بكر " .إبماـ ا١توقعُت بن رب العا١تُت
"ٖ .تقيق٤ :تم بد السماـ إبراهيم( .طُ ،بَتكت ،دار
الكتب العلمية ُُُْ ،هػ).
الكردي ،أبو أكيس " .فقه كتماف العلم " ،اسًتجعت بتاريخ:
https: //books. google.
ِ ،َُِٗ/ْ/الرابط:
dz/books?id=_cVqDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1
&dq

الكبيسي ،بمر شاكر " .أحكاـ الكتماف ُب الشريعة اسإسماعية كتيديقاته
ا١تعاصرة "( .طُ ،بَتكت ،عؤسسة الرياف ُّّْ ،هػ ).
ابن كثيػر ،إٝتابيل بن كثَت" .الد اية كالطهاية"( .طُ ،دعشق ،دار
الفكر َُْٕ ،هػ ).
ابن ما جػو٤ ،تم بن يزي  " .سطن ابن عاجه " .ابتٌت به :عشهور آؿ
سلماف( .طُ ،الرياض ،عكتدة ا١تعارؼ ،د ت).
ازة٤ ،تمود بن أٛت  " .احمليط الربهاين ُب الفقه الطعماين ".
ابن َم َ
ٖتقيق :بد الكرًن اٞتط م( ،طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلمية،
ُِْْهػ).
الػمازري٤ ،تم بن بلي" .إيضاح احملصوؿ "ٖ .تقيق :د .بمار طاليب.
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(طُ ،بَتكت ،دار الغرب اسإسماعيََُِ ،ـ).
مػالك ،بن أنس " .ا١توطأ "ٖ .تقيق٤ :تم فؤاد بد الداقي( .طُ،
بَتكت ،دار الًتاث العريبَُْٔ ،هػ).
المراكشي ،بد الواح بن بلي " .ا١تعجب ُب تلخيص أخدار ا١تغرب
"ٖ .تقيق :صماح ال ين ا٢توارم( .طُ ،بَتكت ،ا١تكتدة
العصريةُِْٔ ،ه ػ).
مسلم ،عسلم بن اٟتجاج " .صحيح عسلم "ٖ .تقيق٤ :تم فؤاد بد
الداقي( ،د ط ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،دت).
المعلمي ،بد الرٛتن بن ٭تِت " .التطكيل ٔتا ُب تأنيب الكوثرم عن
األباطيل "ٖ .تقيق٤ :تم ناصر ال ين األلداين كآخركف( .طِ،
بَتكت ،ا١تكتب اسإسماعي َُْٔ ،هػ).
ابن مفلح٤ ،تم بن عفلح " .اآلداب الشربية كا١تطح ا١تربية " ( .د
ط ،القاهرة :بامل الكتب ،دت).
الػمناوي٤ ،تم بن بلي " .التوقيف بلى عهمات التعاريف "ٖ .تقيق:
بد ا٠تالق ثركت( .طُ ،القاهرة ،بامل الكتب َُُْ ،هػ).
ابن مػنظور٤ ،تم بن عكرـ " .لساف العرب "( .طّ ،بَتكت ،دار
صادرُُْْ ،ـ ).
ابن نجيم ،زين ال ين بن إبراهيم " .الدحر الرائق شرح كطز ال قائق "،
(د ط ،دار الكتاب اسإسماعي ،دت).
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النػووي ،٭تِت بن شرؼ " .شرح صحيح عسلم "( .طِ ،بَتكت ،دار
إحياء الًتاث العريبُِّٗ ،ق).
النػووي ،٭تِت بن شرؼ " .آّموع شرح َّ
ا١تهذب "ٖ .تقيق كتكميل:
٤تم ٧تيب ا١تييعي ( .دط ،بَتكت ،دار الفكر ،د ت ).
الػهاللي٤ ،تم بن بد القادر " .ا٢ت ية ا٢تادية إىل اليائفة التجانية "،
( ط ِ ،د ف ).
الهيتمي ،أٛت بن ٤تم  " .الفتاكل الفقهية الكربل( .د ط ،ا١تكتدة
اسإسماعية ،د ت).
أبو يعػلى٤ ،تم بن اٟتسُت " .الع ة ُب أصوؿ الفقه "ٖ .تقيق :أٛت
بن بلي سَت ا١تداركي( .طّ ،الرياض ،د ف ُُْْ ،هػ).
اليمانػي٤ ،تم بن إبراهيم " .العواصم كالقواصم "ٖ .تقيق :شعيب
األرناؤكط( .طّ ،بَتكت ،عؤسسة الرسالةُُْٓ ،هػ).
ب .الدوريات:
الطواري ،طارؽ ٤تم  " .كطء ا١ترأة ُب ا١توضع ا١تمطوع عطه شربا دراسة
ح يثية فقهية طدية "٣ ،تلة الشريعة كال راسات اسإسماعية،ْٕ ،
(ََُِ ـ).َُٗ- ُِٗ :
الكردي ،أٛت اٟتجي الكردم " .حكم اسإسماـ ُب حقوؽ التأليف كالطشر
كالًتٚتة "٣ ،تلة ه م اسإسماـ األردنية ُُٖٗ( ،ِٓ ،ـ).ِٔ :
المنصور ،بد آّي بن صاحل " .عا ال يسوغ نشره عن العلم الشربي
"٣ ،تلة العلوـ الشربية السعودية ُّْٗ( ،ْٕ ،هػ)- ُِٗ :
ََّ.
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